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VヽYSrへ PIENIE POKONTR01′ NE

Na podstawicそ trt 28 ust lusta、 〉ヽ∠dnia 23 stycznia 20()9r o wcDICWOdZic i administraqli

rZ゛OWa W IVOJcw6dztwic(DzlJ Nr 31 po/206)zwanl dJI¨ uSta、、1~1′ ubuski t'r′ld

Wolcw6dzkt w Gorzowic Wlkp przeprowad/11 w dniu 9 nlarca 201l r konioIo do“ レna W

WQiCヽV6dZkim hlspcktOracic Ochrony Ro劇 in i Nagcnnictwa w(〕orzowic Wlkpヽ /akrc● c

przcstrzcgania przcz、 v、v 11lspeklorat zapis6、  art 39 ust l usta、v)o pOdalktl dochodo、 、千)ln

od os6b izycznych

W zlvi4zku z ustalcniluni kontroli. kttirej r.l',vniki zostall przcclstarvione u protokole kontroli.

podpisanym rv dniu l6 marca 2011 r. przekazanego rv dniu 25 ntiilca 2()1 I r.. kt6rego

podpisania Par nic'odm6wil, przckazr"rig ftanu ninie.jszc lv1'stqpienie pok()ntrol]re.

W okresie objqtlrn konlrolq I-ubuski (.:rzqd Wojeiv(xlzki u, Gorzor.vic Wlkp. occnia

negalyrvnie frmkc.jonorvanic Inspckloratu rv zakresie nic przckazania lv tcrrlinis druku I'l'l -l l

pracorvnikom Inspcktoratlr.

Op6znienie rv dostarczeniu PIT-l I dla pracownik6w Inspektoratu rvynikalo z absencji

chorobowej pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie spraw podatku dochodowego.

WyZej wymieniony pracownik przebywal na zwolnieniu lekarskim od dnia i1 stycznia

20ll r. do dnia 2l lutego 20ll r. i nastEpnie od 22 lutego 2011 r. do 23 marca 20llr.



Dodatkowo Gl6wna Ksiggowa poinformowala, 2e drugi pracownik Dzialu KsiggowoSci

przebywal na zwolnieniu lekarskim od dnia I lutego 2011 r., a od dnia 5 lutego 2011 r. do

dnia przeprowadzenia kontroli tj. 9 marca 201I r. przebywa w szpitalu. Ponadto z informacji

Gl6wnej Ksiggowej wynika, 2e w dniu 23 lutego 2011 r. ogloszono w Inspektoracie konkurs

na zastgpstwo za nieobecnego pracownika.

W zwiqzku z poryzszyfi zaleca siq r.r,zmo2cnie nadzoru nad Gkiti n4 Ksiggou'4 i Dziale nr

KsiegorvoSci przez Wojervtidzkicgo Inspektora Ochrony Roilin i Nasiennictwa ccienr

cloprowadzc'nia do przestrzegania lcrntinorvego przel<azyrvanizi pracori,nikonr lnspekloratu

drtrku PIl-lI u' ustarvouvrn tcrn)inic ()raz flr'zenr( \ \\ aclzenic konkursu r1a z.istqltst\\o

trieobecnego pracorvnika do Dzialu Ksiqgorvo(ci.

Na podstarvic art. 47 ustalvy oczckuiq rv lcrminie i0 dni liczonvrn od daty otrzvnrarria

niniejszego wystQpienia pokontrolnego, infbrmacji o sposobio wl,korzyslanja u\!ag i

rvrliosk6w oraz r.vvkonania zalecen. a tak2c o dzialaniach podiqtvch lr cclLL realizlcii

rlrriosk6rv lub prz-vczynach niepodjgcia t1'ch dzialan.
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