Sprawozdanie
z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych oraz ustaleń i wystąpień
pokontrolnych za 2011 rok

Lp.

Podmiot kontrolujący

Termin
kontroli

Przedmiot kontroli

Ustalenia, wystąpienia

1

2

3

4

5

1.

Kujawsko-Pomorski
Urząd Skarbowy w
Bydgoszczy
Państwowa Inspekcja
Pracy
Okręgowy
Inspektorat Pracy w
Bydgoszczy
Oddział w Toruniu

2.

20,21,26,
27,28,31.
01.2011 r
22-23.
02.2011 r

3.

Dyrekcja
Okręgowego Urzędu
Miar w Bydgoszczy

28.04.
2011 r.

4.

Państwowy
Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Toruniu

14.06.
2011 r

5.

Wojewódzki
Inspektorat Ochrony
Środowiska w

15-17.06.
2011 r.

kontrola rozliczenia
VAT za m-c listopad
2010 r.
problematyka
związana z
wypadkami przy
pracy

brak zastrzeżeń

Wystąpienie z dnia
08.03.2011 r. znak
02038-53101-K006Ws01/11 dotyczące
usprawnienia działań
podejmowanych przez
zakładowy zespół
powypadkowy.
Pismem z dnia
21.03.2011 r. znak NB193/3/11 Toruńskie
Wodociągi Sp. z o.o.
poinformowała
Państwowego
Inspektora Pracy o
sposobie realizacji
wystąpienia.
brak zastrzeżeń

sprawdzenie
zgodności stanu
faktycznego z danymi
zawartymi we
wniosku o utworzenie
punktu
legalizacyjnego
wodomierzy
kontrola stanu
nie stwierdzono
nieprawidłowości
sanitarnohigienicznego SUW
Drwęca-Jedwabno
zasilającej wodociąg
miejski Toruń
kontrola w zakresie
brak zastrzeżeń
przestrzegania
przepisów ochrony

1

6.

7.
8.

Bydgoszczy
Oddział w Toruniu
Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Gdańsku

Okręgowy Urząd
Miar w Bydgoszczy
Państwowa Inspekcja
Pracy
Okręgowy
Inspektorat Pracy w
Bydgoszczy
Oddział w Toruniu

środowiska
17.08.
2011 r

14.09.
2011 r.
22-23.11.
2011 r.

bez uwag
kontrola
gospodarowania
wodami w zakresie
przestrzegania
warunków ustalonych
w decyzjach
wydanych na
podstawie ustawy,
korzystania z wód ,
utrzymania wód oraz
urządzeń wodnych –
ujęcie wody Drwęca
kontrola wodomierzy bez uwag
ocena poprawności
sporządzania w 2011
roku dokumentacji
powypadkowej

Wystąpienie z dnia
28.11.2011 r. znak
02038-53101-K039-Ws
01/11 w sprawie
zapewnienia
wnikliwego ustalania
okoliczności i przyczyn
badanych zdarzeń i
podjęcia działań
zapobiegającym
powstawania wypadków
przy pracy
Pismem z dnia
19.12.2011 r. znak NB193/3/11
poinformowano
Państwową Inspekcję
Pracy w Toruniu o
wykonaniu wszystkich
zaleceń pokontrolnych

Podstawa opracowania:
Książka kontroli i materiały pokontrolne.

2

