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Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  przeprowadzonej  w  dniu  15  stycznia  2015  r.  w  Starostwie
Powiatowym  w  Oławie  dotyczące  ochrony  gruntów  rolnych.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 27-28 stycznia 2015 r. w Urzędzie Gminy
Wisznia  Mała  dotyczące  zwrotu  podatku  akcyzowego  zawartego  w  cenie  oleju  napędowego  wykorzystanego  do
produkcji  rolnej.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 5 marca 2015 r. w Starostwie Powiatowym
w Wołowie dotyczące ochrony gruntów rolnych.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  przeprowadzonej  w  dniu  12  marca  2015  r.  w  Spółce  Wodnej
„WIDAWA” w Dziadowej Kłodzie dotyczące wykorzystania dotacji  podmiotowej udzielonej w 2014 roku na realizację
zadań statutowych spółki.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 8-10 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Gminy
Świdnica dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji
rolnej.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  przeprowadzonej  w  dniach  9-10  kwietnia  2015  r.  w  Starostwie
Powiatowym  w  Świdnicy  dotyczące  ochrony  gruntów  rolnych.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  przeprowadzonej  w  dniu  13  kwietnia  2015  r.  w  Gminnej  Spółce
Wodnej w Długołęce zrzeszonej w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Oleśnicy dotyczące wykorzystania dotacji
podmiotowej udzielonej w 2014 roku na realizację zadań statutowych spółki.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 7 maja 2015 r. w Starostwie Powiatowym
w Jeleniej Górze dotyczące ochrony gruntów rolnych.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 19-22 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy w
Chojnowie dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji
rolnej.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  przeprowadzonej  w  dniach  8-11  czerwca  2015  r.  w  Urzędzie
Miejskim w Miliczu dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do
produkcji rolnej.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich  dniu 16 listopada 2015
r. w trybie uproszczonym.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  przeprowadzonej  w  dniach  15-17  grudnia  2015  r.  w  Starostwie
Powiatowym  w  Oleśnicy  dotyczące  ochrony  gruntów  rolnych.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  przeprowadzonej  w  dniu  23  listopada  2015  r.  w  Starostwie
Powiatowym  w  Górze  dotyczące  ochrony  gruntów  rolnych.

Drukuj
Generuj PDF
Powiadom
Powrót

liczba wejść: 1820

https://bip.duw.pl/download/2/11317/1501Wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwdniu15stycznia2015.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11317/1501Wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwdniu15stycznia2015.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11322/272801Wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwdniach27-28stycz.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11322/272801Wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwdniach27-28stycz.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11322/272801Wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwdniach27-28stycz.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11311/503Wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwdniu5marca2015rwSta.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11311/503Wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwdniu5marca2015rwSta.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11318/1203Wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwdniu12marca2015rwS.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11318/1203Wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwdniu12marca2015rwS.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11318/1203Wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwdniu12marca2015rwS.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11315/81004Wystaoieniepokontreolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwdniach8-10kwietn.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11315/81004Wystaoieniepokontreolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwdniach8-10kwietn.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11315/81004Wystaoieniepokontreolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwdniach8-10kwietn.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11319/91004Wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwdniach9-10kwietni.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11319/91004Wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwdniach9-10kwietni.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11310/1304Wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwdniu13kwietnia2015.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11310/1304Wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwdniu13kwietnia2015.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11310/1304Wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwdniu13kwietnia2015.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11313/705Wystapieniepokontrolnezkontrolisprawdzajacejprzeprowadzonejwdniu7maja2015rwSt.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11313/705Wystapieniepokontrolnezkontrolisprawdzajacejprzeprowadzonejwdniu7maja2015rwSt.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11321/192205Wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwdniach19-22maja2.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11321/192205Wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwdniach19-22maja2.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11321/192205Wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwdniach19-22maja2.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11314/81106Wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwdniach8-11czerwca.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11314/81106Wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwdniach8-11czerwca.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11314/81106Wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwdniach8-11czerwca.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11758/Sprawozdaniezkontroli-StarostaZabkowicki.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11758/Sprawozdaniezkontroli-StarostaZabkowicki.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11320/151712Wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwdniach15-17grudn.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11320/151712Wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwdniach15-17grudn.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11316/2311Wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwdniu23listopada201.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11316/2311Wystapieniepokontrolnezkontroliproblemowejprzeprowadzonejwdniu23listopada201.pdf
https://bip.duw.pl/javascript:winopen('/bip/kontrole-i-audyt-wewne/wyniki-kontroli-przepr/wydzial-nieruchomosci-r/2622,2015.print',700,550)
https://bip.duw.pl/bip/kontrole-i-audyt-wewne/wyniki-kontroli-przepr/wydzial-nieruchomosci-r/2622,2015.pdf
https://bip.duw.pl/bip/powiadom/2622,dok.html?poz=kontrole-i-audyt-wewne/wyniki-kontroli-przepr/wydzial-nieruchomosci-r&drukuj=window&keepThis=true&TB_iframe=true&height=450&width=400
https://bip.duw.pl/javascript:history.go(-1)


METRYKA STRONY
Data publikacji : 02.03.2017
Data modyfikacji : 04.05.2017
Rejestr zmian

Osoba publikująca: Konrad Słowik
Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska

Autor :

https://bip.duw.pl/bip/rejestr/2622,dok.html

