
Protokół Nr 2k/2015 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik 

odbytego w dniu 26.02.2015 r. 

 

Komisja w składzie: 

1. Bogumił Wąs – przewodniczący, 

2. Anna Łukasiewicz         członek 

3. Jan Miske                  - - ”- 

4. Małgorzata Pietroczuk     - -„- 

5. Krzysztof Tkacz              - -„-  - nieobecny  

 

 przeprowadziła kontrolę w zakresie:  umorzeń, odroczeń oraz przesunięcia terminów 

płatności przez Wójta Gminy za 2014 rok 

 

Wyjaśnień udzielali: 

1. Inspektor ds. księgowości podatkowej – Barbara Kaczorowska 

2. Podinspektor ds. podatków – Urszula Ochocińska  

 

Komisja zapoznała się z następującą dokumentacją: 

- rejestr umorzeń, 

- rejestr odroczeń, rozłożeń na raty, 

- umorzenia  odsetek o – osoby prawne  

 

 Wójt Gminy zastosował umorzenia w podatku rolnym w stosunku do 19 osób na 

kwotę  3760,70zł 

 Umorzenie podatku podyktowane było wystąpieniem różnego rodzaju klęsk 

żywiołowych  lub zdarzeniem losowym. 

 Podatek od nieruchomości umorzono 29 podatnikom na kwotę 6895,66zł. 

 Umorzenia zastosowano w przypadku trudnych sytuacji finansowych, występowania 

chorób w rodzinie itp.  

 Umorzeń podatku od nieruchomości od osób prawnych nie było. 

Umorzenie podatku leśnego zastosowano wobec 2 podatnikom na kwotę 19,00zł 

 W rejestrze udzielonych przez organ podatkowy ulg widnieje wpis 31 rolników  

( zwolnienie z tytułu nabycia gruntów) na kwotę 13.025,97 zł . 



 W rejestrze odroczeń w podatku rolnym odnotowano 15 złożonych podań podatników, 

wydano 5 decyzji o droczeniu, pozostałe 10 podań odrzucono ze względu na niedostarczenie 

w terminie potrzebnych dokumentów.  

 Wnioski skierowane do Wójta o przesunięcie terminu płatności podatku, uzasadniane 

są trudną sytuacją finansową,  chorobą członka rodziny, zakupami środków do produkcji 

rolnej i oczekiwaniem na przelew. 

Na koniec 2014 r. jedna osoba nie uregulowała należności w kwocie 78,00zł zabezpieczone 

tytułem wykonawczym. 

 Składający podanie o odroczenie wskazuje termin zapłaty zobowiązania, jeżeli nie 

dotrzyma terminu płatności otrzymuje pisemne upomnienie z terminem płatności do 7 dni. Po 

nie uregulowaniu zobowiązania w wyznaczonym termie sprawa kierowania jest do 

Komornika przy Urzędzie Skarbowym. 

Wójt Gminy podjął decyzję wobec Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kamienniku w 

likwidacji  dot. umorzenia odsetek od zaległości podatkowych od 2000r.  do 2014 r. na kwotę 

124.608,37zł bez wymagającej dokumentacji  pomimo uwag pracownika odnośnie braku 

dokumentacji jako podstawy do umorzenia. Została złamana ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja Podatkowa art. 189 § 2. ( wzywanie do przedłożenia wszelkich materiałów 

dowodowych z których należałoby wnosić , że wystąpiły okoliczności, które można  byłoby 

określić jako „ ważny interes podatnika” lub świadczyłyby o przesłankach o charakterze „ 

interesu publicznego” , oraz oświadczenie w sprawie uzyskanej pomocy de minimis 

otrzymanej w ciągu 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w sprawie umorzenia 

odsetek od zaległości podatkowych). 

W związku z brakiem dostępu do dokumentacji ( pracownik przebywa na chorobowym) w 

sprawie dot. umorzeń podatkowych od działalności gospodarczej, umorzeń w czynszach 

najmu i czynszach dzierżawnych   Komisja dołączy protokół w późniejszym terminie.  

Wnioski pokontrolne: 

1. Komisja wnioskuje o wydanie  na piśmie opinii  prawnej w sprawie decyzji Wójta 

Gminy Nr FN- KP.321.1.2014.BK, czy został złamany art. 189 § 2 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. ( wzywanie do przedłożenia wszelkich materiałów 

dowodowych z których należałoby wnosić , że wystąpiły okoliczności, które 

można  byłoby określić jako „ ważny interes podatnika” lub świadczyłyby o 

przesłankach o charakterze „ interesu publicznego” , oraz oświadczenie w sprawie 

uzyskanej pomocy de minimis otrzymanej w ciągu 3 lat poprzedzających dzień 

złożenia wniosku w sprawie umorzenia odsetek od zaległości podatkowych). 



2. Komisja wnioskuje o bardziej wnikliwe sprawdzanie wpływających podań i    

            zwracanie uwagi na notorycznie powtarzające się osoby zwracające się o      

            umorzenie   podatku. 

       3.  Komisja zwróciła uwagę, że w ostatnich latach następuje wzrost liczby osób   

            ubiegających się o umorzenia podatku rolnego i od nieruchomości. 

 

 

Podpisy: 

1. …………………………………………….                 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 

2………………………………………………                   …………………………………. 

 

3. …………………………………………….. 

 

4. ……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  W dniu 30 marca 2015 r. Komisja Rewizyjna w składzie :                                                                        

. 

  1. Bogumił Wąs -  przewodniczący 

   2. Anna Łukasiewicz - członek 

   3. Krzysztof  Tkacz -    członek  

   4. Jan Miske               - członek  

 

Kontynuowała kontrolę umorzeń, odroczeń oraz przesunięć terminów płatności  przez Wójta 

Gminy za 2014r. 

 

    W rejestrze stwierdzono pięć wpisów – umorzono 10 687 zł 

 

     1 umorzono kwotę 347,94 zł  

      2 umorzono kwotę 384 zł 

      3 PHU JAN –POL rozłożenie na raty kwota 2 838, 96 , pozostało do spłaty 1 950 zł 

      4 odmowa umorzenia – brak dokumentów 

      5 NZOZ  VITA umorzono kwotę 8 284, 56 zł  

      6 kontynuacja umorzenia  447, 28 zł  
 
 
 Wnioski pokontrolne : 
 
 1. Stwierdzono nieczytelność rachunków oraz zbyt wysokie ceny za kupowanych towarów . 
    
 2..Brak faktur oryginałów ,ewentualnie kserokopii potwierdzonych przez upoważnione  
osoby. oraz opisem przeznaczenia faktur . 
 3.Celem uzyskania umorzenia  wymagana jest kompletna dokumentacja ./osoby prawne oraz 
osoby fizyczne/. 
 
 
                     Komisja zapoznała się z opinią prawną   Radcy prawnego Urzędu Gminy 
dotyczącą zapytania skierowanego w dniu 26.02.2015 /ponaglenie w dniu 20.03.2015/ w 
sprawie decyzji Wójta Gminy-Nr FN-KP.321.1.2014.BK w kwestii umorzenia odsetek 
należnych Budżetowi Gminy w związku z likwidacją RSP Kamiennik.. 
 
 
                     W związku z enigmatycznością oraz ogólnikowością  zawartych sformułowań  ,a 
także wątpliwościami  komisja wnioskuje o zasięgnięcie przez Radę Gminy nowej opinii 
prawnej./wniosek na Sesji rady Gminy zgodnie ze statutem/ w powyższej kwestii.. 
 
 
: 



Podpisy 
 
    1…………………………. …..                                     1.Przewodniczący Komisji 
 
    2…………………….. ……….                                       …………………………… 
 
     3…………………………….. 
 
     4…………………………….. 
 
                                  
 
 
 
 


