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Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  przeprowadzonej  w  dniach  2-4  marca  2016  r.  w  Starostwie
Powiatowym  w  Głogowie  dotyczące  ochrony  gruntów  rolnych.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 8-31 marca 2016 r. w Urzędzie Miejskim
w  Legnicy  dotyczące  realizacji  wybranych  zadań  zleconych  administracji  rządowej  z  zakresu  gospodarowania
nieruchomościami  Skarbu  Państwa.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 18-20 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy
w  Zagrodnie  dotyczące  zwrotu  podatku  akcyzowego  zawartego  w  cenie  oleju  napędowego  wykorzystanego  do
produkcji  rolnej.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  przeprowadzonej  w  dniach  18-29  kwietnia  2016  r.  w  Starostwie
Powiatowym  w  Lwówku  Śląskim  dotyczące  realizacji  wybranych  zadań  zleconych  administracji  rządowej  z  zakresu
gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  przeprowadzonej  w  dniach  10-12  maja  2016  r.  w  Starostwie
Powiatowym  w  Środzie  Śląskiej  dotyczące  ochrony  gruntów  rolnych.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  przeprowadzonej  w  dniach  23-25  maja  2016  r.  w  Urzędzie  Gminy
Jordanów  Śląski  dotyczące  zwrotu  podatku  akcyzowego  zawartego  w  cenie  oleju  napędowego  wykorzystanego  do
produkcji rolnej.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  sprawdzającej  przeprowadzonej  w  dniach  23  -  31  maja  2016  r.  w  Urzędzie
Miejskim  Wrocławia  z  realizacji  wybranych  zadań  zleconych  administracji  rządowej  z  zakresu  gospodarowania
nieruchomościami  Skarbu  Państwa.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 22-24 czerwca 2016 r. w Urzędzie Miasta
i  Gminy  Prusice  dotyczące  zwrotu  podatku  akcyzowego  zawartego  w  cenie  oleju  napędowego  wykorzystanego  do
produkcji rolnej.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  sprawdzającej  przeprowadzonej  w  dniach  18  -  31  lipca  2016  r.  w  Starostwie
Jeleniogórskim  z  realizacji  wybranych  zadań  zleconych  administracji  rządowej  z  zakresu  gospodarowania
nieruchomościami  Skarbu  Państwa.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 8-9 września 2016 r. w Urzędzie Miejskim
w Nowogrodźcu  dotyczące  wykorzystania  dotacji  na  opłaty  za  wykonanie  zabiegów pielęgnacyjnych  na  pomnikach
przyrody.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  przeprowadzonej  w  dniach  12-13  września  2016  r.  w  Starostwie
Powiatowym w Wałbrzychu dotyczące ochrony gruntów rolnych.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  przeprowadzonej  w  dniach  26-29  września  2016  r.  w  Starostwie
Powiatowym  w  Środzie  Śląskiej  z  realizacji  wybranych  zadań  zleconych  administracji  rządowej  z  zakresu
gospodarowania  nieruchomościami  Skarbu  Państwa.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 28-30 września 2016 r. w Urzędzie Gminy
w Wądrożu Wielkim dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do
produkcji rolnej.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  przeprowadzonej  w  dniach  4-5  października  2016  r.  w  Starostwie
Powiatowym w Miliczu dotyczące ochrony gruntów rolnych.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 7 października 2016 r. w Urzędzie Miejskim
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w  Świdnicy  dotyczące  wykorzystania  dotacji  na  opłaty  za  wykonanie  zabiegów  pielęgnacyjnych  na  pomnikach
przyrody.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 24-31 października 2016 r. w Starostwie
Powiatowym  w  Wołowie  dotyczące  realizacji  wybranych  zadań  zleconych  administracji  rządowej  z  zakresu
gospodarowania  nieruchomościami  Skarbu  Państwa.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  przeprowadzonej  w  dniach  26-28  października  2016 r.  w  Urzędzie
Gminy  w  Rui  dotyczące  zwrotu  podatku  akcyzowego  zawartego  w  cenie  oleju  napędowego  wykorzystanego  do
produkcji  rolnej.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  przeprowadzonej  w  dniach  27-28  października  2016 r.  w  Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego dotyczące oceny prawidłowości realizacji zadań administracji rządowej
zleconych ustawą o rybactwie śródlądowym.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  przeprowadzonej  w  dniach  8-10  listopada  2016  r.  w  Starostwie
Powiatowym  w  Legnicy  dotyczące  ochrony  gruntów  rolnych.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  problemowej  przeprowadzonej  w  dniach  23-25  listopada  2016  r.  w  Urzędzie
Gminy  Zawonia  dotyczące  zwrotu  podatku  akcyzowego  zawartego  w  cenie  oleju  napędowego  wykorzystanego  do
produkcji rolnej.

Wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  sprawdzającej  przeprowadzonej  w  dniach  28-30  listopada  2016  r.  w  Starostwie
Powiatowym  w  Trzebnicy  dotyczące  realizacji  wybranych  zadań  zleconych  administracji  rządowej  z  zakresu
gospodarowania  nieruchomościami  Skarbu  Państwa.
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