Protokół Nr 33k/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik
odbytego w dniu 12.03.2014 r.

Komisja w składzie:
1. Bogumił Wąs – przewodniczący,
2. Andrzej Ochociński

członek

3. Jan Miske

- - ”-

4. Małgorzata Pietroczuk

- -„-

5. Tadeusz Kaczmarski

- -„-

przeprowadziła kontrolę w zakresie: umorzeń, odroczeń oraz przesunięcia terminów
płatności przez Wójta Gminy za 2013 rok

Wyjaśnień udzielali:
1. Inspektor ds. księgowości budżetowej – Barbara Kaczorowska
2. Podinspektor ds. ewidencji podatkowej – Urszula Ochocińska

Komisja zapoznała się z następującą dokumentacją:
- rejestr umorzeń,
- rejestr odroczeń, rozłożeń na raty

Wójt Gminy zastosował umorzenia w podatku rolnym w stosunku do 25 osób na
kwotę
1 665,50zł.
Umorzenie podatku podyktowane było wystąpieniem różnego rodzaju klęsk
żywiołowych lub zdarzeniem losowym.
Podatek od nieruchomości umorzono 35 podatnikom na kwotę 10 043,56 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 26 rolników
( zwolnienie z tytułu nabycia gruntów) na kwotę 8 244,93 zł .

W rejestrze odroczeń w podatku rolnym odnotowano 11 złożonych podań podatników,
wydano 3 decyzje o droczeniu, pozostałe 8 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.
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.

Osoby prawne ( firmy ) zalegają w opłatach należności podatkowych;
1. RSP Kamiennik:
-podatek rolny 272 568,67 zł oraz odsetki 335 677 zł
-podatek od nieruchomości 28 143,50 zł oraz odsetki 25 863 zł
-podatek leśny 8 214,60 zł oraz odsetki 6 341 zł
2. RSP Janowa;
- podatek rolny 6 637,50 zł oraz odsetki 82 zł
3. NZOZ Kamiennik;
-podatek od nieruchomości 175,40 zł
4. PKP
- podatek rolny 56 zł
5. ALPHA EX Wrocław;
- podatek rolny 14,60 zł
6. Grupa Producentów BORÓWKI Głębinów;
- podatek rolny 129 zł

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.

Podpisy:
1. …………………………………………….

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2………………………………………………

………………………………….

3. ……………………………………………..

4. …………………………………………….

