
Protokół Nr 14k2016 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik 

odbytego w dniu 26.02.2016 r. 

 

Komisja w składzie: 

1. Bogumił Wąs – przewodniczący, 

2. Anna Łukasiewicz         członek 

3. Jan Miske                  - - ”- 

4. Małgorzata Pietroczuk     - -„- 

5. Krzysztof Tkacz              - -„-  - 

 

 przeprowadziła kontrolę w zakresie:  umorzeń, odroczeń oraz przesunięcia terminów 

płatności przez Wójta Gminy za 2015 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 w podatku rolnym, w podatku od nieruchomości 

-  

 

 Wójt Gminy zastosował umorzenia w podatku rolnym w stosunku do 20 osób na 

kwotę  3507 zł 

 -Umorzenie podatku podyktowane było wystąpieniem różnego rodzaju klęsk 

żywiołowych  lub zdarzeniem losowym. 

 -Podatek od nieruchomości umorzono 19 podatnikom na kwotę 4193 zł.  

 -Umorzenia zastosowano w przypadku trudnych sytuacji finansowych, występowania 

chorób w rodzinie itp.  

 -Umorzeń podatku od nieruchomości od osób prawnych nie było. 

 

 W rejestrze udzielonych przez organ podatkowy ulg widnieje wpis 22 rolników  

( zwolnienie z tytułu nabycia gruntów) na kwotę 10 970,51 zł . 



 W rejestrze odroczeń w podatku rolnym,od nieruchomości oraz leśnym odnotowano 

15 złożonych podań podatników, wydano 9 decyzji o droczeniu, pozostałe 6 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. 

 

-Zaległości podatkowe za 2015  rok oraz za lata ubiegłe: 

 Osoby prawne 

 –podatek rolny                              2 osoby  -                     90,70 

-podatek od nieruchomości           1 osoba                      630,00                   

 

Osoby fizyczne : 

-podatek rolny                                    217 osób            63 171,62 

-podatek od nieruchomości                205 osób         163 857,22 

-podatek leśny                                     22 osoby                734,77 

-podatek od środków transportowych  4 osoby        10 582,72 

 

Komisja Rewizyjna nie uzyskała informacji nt. osób zarówno fizycznych jak i prawnych 

,których zaległości dotyczą /Podstawa prawna dostarczona przez organ podatkowy na 

posiedzenie komisji –w załączeniu do protokołu/ 

 

   

Wnioski pokontrolne: 

1. Komisja wnioskuje o bardziej wnikliwe sprawdzanie wpływających podań i    

            zwracanie uwagi na notorycznie powtarzające się osoby zwracające się o      

            umorzenie   podatku. 

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

            ubiegających się o umorzenia podatku rolnego i od nieruchomości. 

       3. Komisja zwraca szczególną  uwagę na bardzo dużą skalę rosnących zaległości                     

podatkowych rolnego i nieruchomości , szczególnie od osób fizycznych.     

   



Komisja składa wniosek o przedstawienie pisemnej informacji  szczególnie o trybie i 

sposobie windykacji w przedmiocie zaległości podatkowych za 2015 rok oraz za lata 

wcześniejsze. 

 

Komisja składa wniosek o przedstawienie opinii prawnej dotyczącej uprawnień oraz 

zakresu  kontroli  w przedmiocie zaległości podatkowych ,ulg, umorzeń i odroczeń . 

 

 

Podpisy: 

 

 

                                                                                    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej   

                                                         

                                                                               ……………………………………………. 

2. …………………………………………….. 

 

3. ……………………………………………. 

 

4…………………………………………….. 

 

5……………………………………………. 

 

 

Załączniki : 

1.Zaległości podatkowe za 2015 rok /1/ 

2.Udostępnianie informacji z zakresu podatków lokalnych radnym gminy - 

wydruk opinii z 26.10.2013 r./4/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
                                  
 
 
 
 


