
Zestawienie kontroli w Nadleśnictwie Poddębice opracowane zostało na podstawie „Książki 
kontroli” oraz "Książki wyjazdów służbowych w ramach nadzoru sprawowanego przez RDLP  

w Łodzi"  
  

Zestawienie kontroli obejmuje kontrole: 

 zewnętrzne – wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne:  

1.  ARiMR - Kontrola działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej działanie 226”, 
3.04.13  

2. ARiMR - Kontrola działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej działanie 226”, 
24.04.13  

3. ZUS II Oddział w Łodzi - kontrola prawidłowości rozliczeń z ZUS tytułem ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych, 8-24.04.13  

4. WIORiN w Łodzi Delegatura Sieradz - kontrola zabiegów agrolotniczych Nadleśnictwa 
Poddębice leśnictwa Kamionacz, 16.05.13  

5. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - kontrola dokumentacji i magazynu broni, 
20.06.13  

6. WIORiN w Łodzi - kontrola zdrowotności w szkółce leśnej w Gostkowie, 29.07-2.08.13  
7. PPIS w Poddębicach - Kontrola związana z postępowaniem wyjaśniającym w sprawie 

choroby zawodowej, 30.09.13  
8. Ministerstwo Środowiska - kontrola problemowa wykonywanych zadań obronnych, 

8.10.13  

 wewnętrzne – wykonywane przez jednostki nadrzędne:  

1. RDLP w Łodzi - kontrola wybranych zagadnień z głównego użytkowania lasu, 7-10.01.13  
2. RDLP w Łodzi - sprawdzenie odbiórki drewna „W” Db, pomoc przy klasyfikacji 

manipulacyjnej i odbiorze Db, sprawdzenie szacunków brakarskich na pniu na 2013 rok. 
Szkolenie dla leśniczych i podleśniczych. 11-15.03.13  

3. RDLP w Łodzi - Kontrola szacunków brakarskich na 2014 rok. Pomoc i doradztwo przy 
ustalaniu intensywności trzebieży, udziału drewna stosowego. Pomoc przy planowaniu 
kłody iglastej i drewna WB1 liściastego.20-22.05.13  

4. RDLP w Łodzi - Kontrola doraźna w zakresie treści spraw zawartych w piśmie WIOŚ w 
Łodzi z dnia 14-06-2013 oraz pismach Pani Haliny Pawik-Ludziejewskiej z dnia 02-05-
2013, 18-06-2013, 05-07-2013, 15-19.07.13  

5. RDLP w Łodzi - Kontrola funkcjonalna w zakresie realizacji wniosków cięć z 2013 roku. 
Stany drewna. Szkolenie z zakresu sortymentacji i manipulacji drewna.21-23.08.13  

6. RDLP w łodzi - Kontrola doraźna w zakresie dot. treści spraw zawartych w skargach Pani 
H. Pawik-Ludziejewskiej z dnia 09-08-2013, Pana A. Michalskiego z dnia 21-08-2013, 
2.10.13. 

7. RDLP w Łodzi - Kontrola funkcjonalna ze spraw obronnych, 3.10.13  
8. RDLP w Łodzi - Kontrola pozyskania bieżącego. Uruchamianie i zamykanie pozycji 

wniosku cięć. Stany drewna. 27-28.11.13  
9. RDLP w Łodzi - Przekazywanie gruntów Skarbu Państwa pozostających w zarządzie PGL 

w użytkowanie zależne na podstawie art. 39 ustawy o lasach z wyłączeniem gruntów 
zabudowanych, 9-11.12.13  


