
Protokol kontroli 

Urzedu Gminy Lubicz, u! Torunska 21. 87-162 Lubicz, nr statystyczny: 000537088, 
zwanego dalej .Urzedern". 

W6jtem Gminy Lubicz w okresie kontrolowanym (od 14 listopada 2002 r.) by! 
Pan Marek Olszewski. 

Kontrole w okresie od 18 sierpnia 2006 r. do 31.10.2006 r. przeprowadzil 
Grzegorz Piotrowski - mlodszy inspektor kontroli paristwowej z Oelegatury 
Najwyzszej Izby Kontroli w Bydgoszczy. na podstawie upowaznienia nr 053886 z 
16 sierpnia 2006 r., z przerwami w dniach: 4-15 wrzesnia 2-20 pazdziernika 2006 r. 

[00w6d: akta kontroli str. 3J 

Kontrolq objeto stosowanie ulg podatkowych przez organy Gminy oraz 
skutecznosc egzekwowania zaleqlosci podatkowych w latach 2004-2006 (I polrocze). 
Kontroli poddano nastepujace podatki: 

- od nieruchornosci: 
- od srodkow transportowych - oba powyzsze podatki normowala w okresie 
kontrolowanym ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych 
(1.j. Oz U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 ze zrn.) - zwana dalej ustawa 0 podatkach i 
oplatach; 
- rolny, kt6ry w okresie kontrolowanym norrnowala ustawa z dnia z dnia 15 listopada 
1984 r. 0 podatku rolnym, (1. j. Oz. U. z 1993, Nr 94, poz. 431 ze zrn.) - zwana dalej 
ustawa 0 podatku rolnym 

W toku kontro!i ustalono. co nastepuje 

1. Prawidlowosc podejmowania przez rade gminy uchwat podatkowych na lata 
2004-2006. 

1.1 Udzial w dochodach gminy objetych kontrola podatk6w (plan i realizacja) 

W 2004 r. dochody z podatk6w objetych kontrola wyniosly 4.847 tys zt. co 
stanowilo 19,9% dochodow gminy oqolern wynoszqcych 24390 tys. zt Uzyskany 
doch6d z podatkow objetycn kontrola stanowil 
- 97,6% wartosci okreslonej w uchwale budzetowej, kt6ra wynosila 4.964 tys zl.: 
- 100,6% wartosci okreslonej w uchwale budzetowej po zmianach, kt6ra wynosila 
4.818 tys zlotych. 

W 2005 r. dochody z podatk6w objetych kontrola wyniosly 6.071 tys. zl. co 
stanowilo 20,3% dochod6w gminy oqolern, kt6re osiaqnieto na poziomie 29.863 tys 
zl. Uzyskany doch6d z podatk6w objetych kontrola stanowil: 
- 96,2% wartosci okreslonej w uchwale budzetowej, ktora wynosita 6.310 tys. zf 
- 102,4% wartosci okreslonej w uchwale budzetowej po zmianach wynoszacej 5927 
tys. zl. 

Do dnia 30.062006 r. dochody z podatk6w objetych kontrola wyniosly 2.756 
tys z! co stanowilo 16,8% dochod6w gminy oqolern - wynoszqcych za powyzszy 
okres 15142 tys zl. Uzyskany doch6d z podatk6w objetych kontrola stanowil 47,7 
planowanych dochod6w na caly 2006 r. okreslonych w uchwale budzetowej na 
kwote 5.781 tys. zl. 
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Szczeqolowe dane dotyczqce wykonania dochod6w Z tytulu kontrolowanych 
podatk6w i ich udzia! w dochodach Gminy przedstawia tabela nr 1. 

Tabela nr 1 - Struktura objf?tych kontro/q podatk6w oraz ich udzial w dochodach gminy 
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Rok 2004 
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- - -----+-----,-------~ -- --<- ------ 

I 
13666075 10 547 350 x 80.3 11040w tym dCJchodi_VJ~asrlE?.9llllnL , _J.QJll1...4~ 3..: _____ L , 

w tym podatkl obJt2te kontrola I 

.Q!l~~n_l 4964300 36,3 20.8, 4818300 45.7 20.1 4846929: 44.2! 1Sr.9 i 
vv tvm: 

Podatek od rueruchcmosci 

~) og61em __ 4 290 000, 314 179 4220000 40.0 4234201 38.6 174 

od os6b_P!i3wrljc;h ') x x x x x: - ---
x 

L x: XI 

od osob fizvcznych .) x x x x x· x 1 

Podatek od srodkow 

transporto\NYc:~J§034) 338 000 2 :, 1 4 308000 2,9 . 320980· 2,!j 13, 95.0 104 2 
I- -

Podatek rolny (§032l _ 336300 2.5 14 290300 2.8 1.2 ' 291 748 i 2.7 12 i Wi.S 10CJ,5 

Rok 2005 

Q..ochClQy gmlny ogolem 30832962 x ' x 29 688 380 x : 29863040 x 'H',SJ 1(JCJf) 
I
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rozdzral 75615 I,\ply\\'y Z pol..iall--u rolnego oocJatku1esnego :xYJati<u 00' czy!1!;()SC I!noora,'.'t:j'cn ooaatku 00' spadku! Cf(1t\~I,\ c;re!:: ,:;(Jcialko','/ I cplnl 
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1.2 Dane dotyczace liczby podatnikow, kwot wynikajqcych ze zlozonych deklaracj i
 
wyrniarow, kwot przypisow i odpisow, liczb podjetych decyzji (w sprawie
 
zastosowania ulg, umorzenia, odroczenia, rozrozenia na raty), liczby podatnik6w
 
zalegajqcych z ptatnosciarni i wartosci zaleqlosci.
 

1.2,1 Podatek od nieruchomosci.
 
W okresie 31,12,2004 r, -30,06.2006 r.:
 
- liczba podatnikow podatku od neruchornosci zwiekszyla si~ z 3.954 do 4.114
 
(wzrost 04%);
 
- kwota wynikajqca ze zlozonych deklaracji i wyrniarow wzrosla z 4.925 tys zl do
 
5.386 tys. zl (wzrost 0 9,4%);
 
- liczba podmiot6w zalegajqcych z uiszczeniem podatku zwiekszyla si~ z 524 do 766
 
podatnik6w (wzrost 0 46,2%). Na dzien 31,12.2004 r, zaleqalo z oplata podatku
 
13,3% wszystkich podatnik6w, a na dzien 3006,2006 r, 18,6% wszystkich
 
podatnikow.
 
- jednoczesnie spadla jednak wartosc zaeqlosci z 2,141 tys. z! do 1,675 tys zl
 
(spadek 0 27,8%)
 
Szczeqolowe dane dotyczace liczby podatnikow. kwot wynikajqcych ze zlozonych
 
deklaracji i wymiar6w, kwot przypis6w i odpisow. liczb podjetych decyzji (w sprawie
 
zastosowania ulg, urnorzenia. odroczenia rozlozenia na raty). liczby podatnikow
 
zalegajqcych z platnosciarni i wartosci zaleqlosci w zakresie podatku od
 
nieruchornosci zawarte sa w tabeli ta
 

Spadek wysokcsci zaleqlosci w podatku od nieruchornosci z 2,140807,80 zl
 
w dniu 31,12,2004 r, do 1.467,287,41 z! w dniu 31,12,2005 r, wynika! m. In, ze
 
splaty w 2005 r, kwoty 1025044,46 zl zaleqlosci, przez Syndyka - Rolno
 
Przemystowego Towarzystwa lnwestycyjneqo "PZT
 

[Dow6d: akta kontrol i str. 102] 

Wzrost kwoty odpis6w w podatku od nieruchornosci z 93.705,22 zl. na koniec
 
2004 r, do 294,640,24 na koniec 2005 r, wynikal rn. in z podjecia przez Rad~ Gminy
 
uchwaly (w dniu 31 marca 2005 r.) zwalniajaca od podatku od nieruchornosci
 
budowle wykorzystane do dzialalnosci w zakresie zbiorowego odprowadzania
 
sciekow.
 

[Dow6d: akta kontroli str. 30] 
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[Dow6d: akta kontroli str. 6] 

- liczba podatnik6w podatku od srodkow transportowych zwiekszvla si~ ze 151 do
 
157 (wzrost 0 4%):
 
- kwota wynikajqca ze zlozonych dekiaracji wzrosla z 347 tys z! do 433 tys zl
 
(wzrost 0 24,8%);
 
- liczba podmiot6w zalegajqcych z uiszczeniem podatku zwiekszyla si~ z 62 do 81
 
podatnik6w (wzrost 0 30,6%). Na dzien 31.122004 r. zaleqalo z oplata podatku
 
41,1% wszystkich podatnik6w, a na dzien 30062006 r. - 51,6% wszystkich
 
podatnik6w.
 
- wzrosla takze wartosc zaleqtosci z 122 tys. z! do 170 tys. zf (wzrost 0 39,3%).
 
Szczeg6fowe dane dotyczace liczby podatnik6w, kwot wynikajqcych ze zlozonych
 
deklaracji, kwot przypis6w i odpis6w. liczb podjetych decyzji (w sprawie
 
zastosowania ulg, urnorzenia, odroczenia, rozlozenia na raty), liczby podatnik6w
 
zalegajqcych z platnosciarni i wartosci zaleqlosci w zakresie podatku od srcdkow
 
transportowych zawarte sa w tabeli 1b.
 

!.~bela1~pan~ og61ne dotyczace podatku od srodk6w_transportowych 
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[Dow6d: akta kontroli str. 7] 

1.2.3 Podatek rolny. 

W okresie 31.12.2004 r. - 30.06.2006 r.: 
- liczba podatnik6w podatku rolnego zrnniejszyla siE2 z 1.389 do 1.321 (spadek 0 

5,1%); 
- kwota wynikajqca ze zlozonych deklaracji spadla z 355 tys. zt do 347 tys zt 
(spadek 0 2,3%); 
- liczba podrniot6w zalegajqcych z uiszczeniem podatku zwiekszvla sie z 181 do 248 
podatnik6w (wzrost 0 37%). Na dzien 31.12.2004 r. zaleqalo z oplata podatku 13% 
wszystkich podatnik6w, podczas gdy na dzien 30.06.2006 r. 18,8% wszystkich 
podatnik6w. 
- wzrosla takze wartosc zaleqlosci z 76 tys. zl do 91 tys. zl (wzrost 0 19,7%). 
Szczeg6towe dane dotyczqce liczby podatnikow, kwot wynikajqcych ze zlozonych 
deklaracji i wyrniarow. kwot przypis6w i odpisow, liczb podjetych decyzji (w sprawie 
zastosowania ulg, umorzenia odroczenia rozrozenia na raty), liczby podatnik6w 
zalegajqcych z platnosciarni i wartosci zaleqlosci w zakresie podatku rolnego 
zawarte sa w tabeli 1c. 

:) 



-- -- -

Tabela 1c Dane og61ne dotyczCl~e podatku rolneg__o _ 
, Lata 

-------_._

200-1 11'1 dzien 31,12 200:' 1l~1 dzi"li , 1.12 I 2()()(J na d/ie'l'] J()06 

I '':-':l) ,~~ I ~:' II, Liczba pod'1tI11K~~ 

wtym: _
 
osoby prawnc J)/:~(, J-_~(,J ~ ~ Oi:'O :'-1 1"


---, 

osoby II/y~~~l;e -]); -~(l\, :::;,,(, I () ~ (),iiI----· I _~ h" 

2, KI\ol'1 IVy nikajaca /C' /llJ/lll1 yell 

3, Kwola pl!.J!Pi'.0.~._ 

w tyll1: 

osoby jJ~a\\l1l' 1)/ -'(l I-"(,J.~ ~ ().'21) 

osoby fl/yunl' \)/-':'(ll 7"h 1(l ~ (L~2() 

I dekla.£~~JJ..~YITllanj\~._. .___ 

w tyll1: _. _ 
osoby pral\!l.l'-------.!2! 7'('~"h l' ~ I)i:'.ll 

osoby fi/yc/l1e' [)/,-:'(ll 7:'h] h ~ (l.i211 

~ h~.',I)I) 

-Is-,-Io 

~ ] ('(',"0 

.~:'-:' I S-',h() 

._ . J (J.'l).-I" 

.'" 1 ~-IS,:'() 

li.S(, 

:'l)li ..'(J I 

- ! 
-v :'Sl),~O . 

I) liOO.:W 

,(,2 -li~,:'O 

,-'2 (lli:,,-IO I 

t 

... 

4. K wota odri."(J.'.1 

w tyrn: 
osoby prall nl'_ 

osoby fizycz nc 

J)/,-'''(, r-"h I" 0.\:'0 
[)/-"(ll -"(,] () ~ 0.'20' .

liczba kwota Iic', 

o 
lili 

lil) 

(1. Licvba I kwota dl'C\/JI \\ ,pr,1\\ Il' 

~. licvba i blllta lkl'\/II \\ \pr.I\\ Il' 

zastosowania lilt: IIl11llr/l'111,! 11/l1al1lll\\ l' 

W 1YI11: 

osoby pr,l\\l1l' 1)/.-.:'(' I-'() I.' ~ II_~:'I)
f----.-.. - - -

osoby II/ yul1l' !)/,7"hr. '7.:'(,J () ~ ().~:'I) 

~SOl).]I) 

2 i i . " O 
< ,  ~ .I,() 

k\\ llt,l 

1() II - -I.li 2 

II 

1(, l)--I.l):' 

lil' , 

:'.~ 0 

I) 

:'.'0 

l'~U.I-I 

() 

]\ .' I~.-I-I 

l, \1 lltl lie, 

-Ili 1711.(, I -~ ~ 

I) ] 

-Ili 170J) I I ~ I 
1 :--: I '.00 I 

.~ _~ -,2. I ~ 

. 1S', I ," 

laSIOS(JII,lIlia lilt: 1I111l'r/l'llla /t:lldl1il' / 

.an, 12.. l .' ~ I.~ ,I [l\!a\\ \ II plld,llKII ro lnv 111 :'11' -h OSS.I)() ] S' -,() ." '7 JJ-I i70 ~() q~~ _~2 I 

/aKup t:rlll1ll'l\\ .ut. 12 11\1 1 pk t -I \\ 

I S I -I.~ 2.~O,--I ] (,-I -I~ SO.~.'i.' I ~(l ~ Ii ~.' I .'\ S 

il1w~slyeyilll' arl..I.' 11\1. I pkt ] :'0 :"O~2.1() I~ I () - :'-I(i:' 
.~\vi.4/Kl'.."..J~"-Ul. 

I: ,,,1111 II
 

yloly jIn: I:' lI,l :'pkl 2 " ll(,(,. li-l ~ 'i-(J,~-I
 -; ,'.~ l) ,S:' 

(,~.; li.~ogr(ldKi...cJ/ialkl)\\l' al~l. 12 1I\1. 1 Illd () I - SS. 1-1 I S~:'.:'.~ 

zolnicrski« 111'1 lia pkt I .~I).OS 0 0 o 
7, l.icvbu I K\\llta lkl'\/II \\ ,pra\\ll'
 

zastosov, all i'l odn1C/l'll iu. I'll/ill/l'lll,l 11.\
 

raiL .~ 0 11 --Is. -h 11 ~S S I.',I~ -I SO -,,I J{)
 

w tyn~
 

os0 b t._E~'1\\ I1l' 1)/,-'(' I.-.'(l I.~ ~ 11':'1) o II II 0 0 (I
 

osoby 11/\ Ul1l' I)/-'(l\ ',(, \ (, ~ II~:'I) .~ I I 1 1 -.1.\-(, 1\ .~ S S I.' I ~ -I :--cO ~ ,I J{I i
 

8, l.iczba po.l.un Ikl'''' /:dl't:"ldl'\ ell /
 

zapllll'lJ "II OJ:I /:Ji":cllhli ] :--.1 , ~~I).-I(, :' (,tJ SI ~SS,2Ii :'-Is <HI .~-:-;J'()
 

W 1YI11:
 

osoby pralll1e' 1)/,7~() I.-~(,I" ~ 0 211 1 1](1.10 ... I~._ _ ],SO L 112.00
 
osoby II/yul1l' J)/,~:'(,r. 7.~(, I () ~ 0 20 I SO -~ IJ.'-I ..'() :'(JS is] ~,~(),-I() :'-I() , lil) -I(J(JJJI)
 

-----------~- -_.. - - - - ----- _._~.-

~\V IY.'.!.~l2r/c~.~~ll.,..ai<le~ ell I'(){) /1. 11)(, -"-I](I.OS II] :--:OI(I~SO IO,~ SI) lWJ,-I 

/. l'Z~gu: 

osobypraw nc [)/~,"('I~~(,I.~ O.~:'O II () I) I) 1 11)( '. I II) 
------------ - ------- --- f - - -t--- --- - - ------- - - i--- 

osobv 11/\e/l1l' J)/,7~(1I -.~(,J () ~ o~:'o ]il() ~~ -II II.(I:--C 11] SO 1l)~SO 10 7 SLY ()(II J,-I 
---'"---_.: --------- - - - --~------

Sporzqdzone na podstawre rejestrow wvrmaowych oraz doki.rnentacu kseqowe 

[Dow6d: akta kontroli str. 8J 
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1.3 Dzialania zwiazane z analiza i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej qrruny 
podejmowane przed uchwaleniem stawek podatkowych. 

Kazdorazowo w kontrolowanym okresie przed przedlozeniern uchwal w 
sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchornosci. rolnego i od srodkow 
transportowych Urzad przekazywal na wsp61ne posiedzenia komisji Rady Gminy 
(komisji: Budzetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy; Oswiaty Zdrowia i 
Rodziny; Rolnictwa, Ochrony Zdrowia i Turystyki; Sarnorzadu i Porzadku 
Publicznego - zwane dalej Komisjami) Rady Gminy materialy zawierajace analize 
skutk6w finansowych proponowanych przez Vvojta stawek, ulg i zwolnieri 
uznaniowych (w dokumencie zwanym lntorrnacja do uchwaly lub lnforrnacja do 
projektu uchwaly - sporzadzanyrn kazdorazowo przez Pania Danute Szewczyk, 
kierownik Referatu podatkow). Dane przedstawiano kazdorazowo w por6wnaniu z 
poprzednimi latarni. Dodatkowo w przypadku uchwal podejmowanych na 2006 r, 
materialy przedlozone Komisjom Rady Gminy zawieraly inforrnacje 0 stawkach 
obowiazujacvch w sasiednich gminach 

Przedkladane dokumenty byly kazdorazowo zalaczane do protokolu z 
posiedzeri w/w Komisji, 

W 2 przypadkach - ustalenia stawek podatku rolnego i od nieruchomosci na 
rok 2005 Komisje proponowaly inne stawki niz przedlozvl W6jt. Po rozpatrzeniu 
przez komisje, propozycje przedkladano Radzie Gminy, kt6ra pcdejrnowala uchwaly 
w sprawie ustalenia stawek podatk6w w terminach wymienionych w pkt 1.4-1,5, We 
wszystkich przypadkach w uchwalach podtrzymane zostaly stawki proponowane 
przez W6jta, 

[Dow6d: akta kontroli str, 9-13] 

1.4 Uchwaly Rada Gminy w sprawie ustalenia lub zrniany wysokosci podatk6w na 
kontrolowane lata, w sprawie zwolnieri uznaniowych w podatkach objetych kontrola I 

w sprawie wprowadzenia oplat prolonqacyjnych z tytulu rozlozenia na raty lub 
odroczenia terminu platnosci. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy 0 podatkach i optatach rada gminy, w drodze 
uchwaly, okreste wysokosc stawek podatku od nierucnomosci. Powyzszy przepis 
ustala takze maksymalne stawki podatku. 

.Jednoczesrue zgodnie z art 7 ust 1 i 2 cyt. wyzej ustawy okreslony zostal 
katalog zwolnieri od podatku nieruchornosci natomiast zgodnie z ust. 3 cyt wyzej 
przepisu Rada gminy, w drodze uchwaly, moze wprowadzic inne zwo/menia 
przedmiotowe nit okreslone w usi. 1, 

Stawki podatku od nieruchomosci oraz zwolnienia od tego podatku na 
okres objety kontrola zostaly ustalone nastepujacyrni uchwalarni Rady Gminy 
1) Na rok 2004: 

- uchwala Nr XIII/213/03 z dnia 4 grudnra 2003 r, w sprawie okreslenia 
wysokosci stawek podatku od nieruchomosci oraz zwolnieri od tego podatku na 
2004 r, 
2) Na rok 2005: 

- uchwala nr XXVII/340/04 z dnia 1 grudnia 2004 r, w sprawie okreslenia 
wysokosci stawek podatku ad nieruchornosci oraz zwolnieri od tego podatku na rok 
2005, 
3) Na rok 2006: 
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- uchwala nr XLI/480/05 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie okreslenia 
stawek podatku od nieruchornosci oraz zwolnien od tego podatku. 

Ustalone stawki podatku przedstawione zostaly w tabeli Nr 2. 
Zwolnienia od podatku od nieruchornosci okreslone powyzszyrni uchwalami 

dotyczyly: 
- na rok 2004: nieruchornosci lub ich czesci zwiqzanych z dzialalnoscia na 

rzecz ochrony bezpieczeristwa i porzadku publicznego; nieruchomosci lub ich czesci 
zajmowanych na cele ochrony przeciwpozarowej: nieruchornosci stanowiqcych 
gminny zasob nierucnornosci. z wylaczeniern nieruchornosci lub ich czesci oddanych 
w najem lub dzierzawe: 

- na rok 2005 stosowna uchwala rozszerzyla zakres zwolnien do obowiazujacy 
w roku poprzednim 0 nieruchomosci wykorzystywane do dzielnosci sportowo 
rekreacyjnej. W dniu 31 marca 2005 r. Rada Gminy podjela uchwale Nr XXXI/400/05 
w sprawie zmiany uchwaly Nr XXVII/340/04 z dnia 1 grudnia 2004 r., ktora 
rozszerzyla zakres zwolnien 0 budowle wykorzystywane do dzialalnosci w zakresie 
zbiorowego odprowadzania sciekow 

- na rok 2006 nieruchornosci lub ich czesci zwiqzanych z dzialalnoscia na 
rzecz ochrony bezpieczeristwa I porzadku publicznego: nieruchornosci lub ich czesci 
zajmowane na cele ochrony przeciwpozarowej: nieruchornosci lub ich czesci 
zajmowane na prowadzenie dzialalnosci kulturalnej, z wylaczeniern nieruchomosci. 
zajmowanych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej: budynki, budowle i grunty 
wykorzystywane do dzialalnosci w zakresie zbiorowego odprowadzania sciekow 

[Dowod: akta kontroli str. 14-18,30J 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 12 stycznia 1991 r. ustawy 0 

podatkach i oplatach (t.j. Oz. U z 2002 r., Nr 9, poz. 84 ze zm.) Rada gminy 
okrcsle, w drodze uchwaly wysokosc stawek podatku od srookov« transportowych 
Powyzszy przepis ustala takze maksymalne stawki podatku. 

Jednoczesnie wart. 12 ust. 1 cyt. wyzej ustawy okreslony zostal katalog 
zwolnieri od podatku od srodkow transportowych, natomiast zgodnie z ust 3 cyt. 
wyze] przepisu Rada gminy mote wprowadzi6 inne zwolnienie przedmiotowe nit 
okreslone w ust. 1. 

Stawki podatku od srodkow transportowych oraz zwolnienia od tego 
podatku na okres objety kontrola zostaly ustalone nastepujacyrni uchwalarni Rady 
Gminy: 

- Na rok 2004: Nr XIII/217103 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia 
stawek podatku od srodkow transportowych oraz zwolnien od tego podatku na rok 
2004. 

- Na rok 2005: Nr XXVII/344/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie stawek 
podatku od srodkow transportowych oraz zwclnien od tego podatku na rok 2005. 

- Na rok 2006: Nr XLI/483/05 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia 
podatku od srodkow transportowych oraz zwolnien od tego podatku. 

Ustalone stawki podatku przedstawione zostaly w tabeli Nr 3. 
Zwolnienia od podatku od srodkow transportowych okreslone powyzszymi 

uchwalarni dotyczvly we wszystkich kontrolowanych latach: srodkow transportowych 
sluzacych wykonywaniu zadan z zakresu ochrony przeciwpozarowej i adrrunistracj 
sarnorzadowej. 

[Dowod: akta kontroli str. 19-27J 
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Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 0 podatku rolnym 
rady gmin Sq uprawnione do obnitenia cen skupu przyjmowanych jako podstawa 
obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. 

W okresie objetyrn kontrolq Rada Gminy dwukrotnie podjela uchwale w w/w 
sprawie: 

- Nr XIII/214103 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obnizenia ceny skupu zyta 
dla cel6w podatku rolnego na rok 2004. 

- Nr XXVII/341/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie obnizenia ceny skupu 
zyta dla cel6w podatku rolnego na rok 2005. 

Nie podjeto uchwaly w w/w sprawie na rok 2006. 
[Dow6d: akta kontroli str. 28-29] 

Wysokosc przyjetych stawek przedstawiona zostala w pkt 2 2 niniejszeqo 
protokolu. 

W toku kontroli nie stwierdzono podjecia przez Rade Gminy uchwal w sprawie 
ustalenia oplaty prolonqacyjnej. 

1.6 Oqlaszanie uchwal w sprawie objetych kontrola podatk6w oraz ich 
przekazywanie Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu I Reqionalnej Izbie 
Obrachunkowej. 

Uchwaly w sprawie ustalenia stawek objetych kontrolq podatk6w na 2004 r., 
podjete w dniu 4 grudnia 2003 r., przekazano 11 grudnia 2003 r. Wojewodzie 
Kujawsko Pomorskiemu, oraz 12 qrudnia 2003 r. Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej (RIO) Uchwaly zostaly oqloszona Dzienniku Urzedowyrn Wojewody 
Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17.12.2003 r., r'\lr 174, pod pozycjami 2798, 2797, 
2801. 

Ucnwaly w sprawie stawek podatk6w ustalonych na 2005 r. (podjete w dniu 1 
grudnia 2004 r.) przekazano Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu i RIO w dniu 07 
grudnia 2004 r. Uchwaly zostaly oqloszone w Dzienniku Urzedowyrn Wojewody 
Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1712.2004 r, Nr 126, pod pozycjami 2229, 2228, 
2231. 

Natomiast uchwaly w sprawie ustalenia stawek podatku na 2006 r. (podjete w 
dniu 16 listopada 2005 r.) przekazano tego samego dnia Wojewodzie Kujawsko 
Pomorskiemu i RIO. Uchwaly zostaly oqloszone w Dzienniku Urzedowyrn Vvojewodv 
Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16.12.2004 r., Nr 138, pod pozycjami 2419, 2422. 

W toku kontroli nie stwierdzono podejmowania przez Vvojewode Kujawsko 
Pomorskiego rozstrzyqniec nadzorczych w odniesieniu do uchwal dotyczqcych 
kontrolowanych podatk6w. 

[Dow6d: akta kontroli str. 9-13] 

Na terenie Gminy, Urzqd oqlaszal uchwaly w sprawie podatk6w lokalnych 
poprzez: 

- umieszczenie na tablicy oqloszen; 
- umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej; 
- przekazanie podjetych uchwal Soltysorn: 
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- hstowne przeslanie tresci uchwal przedsiebiorcorn. skladajacyrn coroczrue 
deklaracje podatkowe. 

[Dowod: akta kontroli str. 228] 

2. Wysokosc stawek podatkowych wprowadzonych przez Rade Gminy w 
por6wnaniu do stawek ustalonych przez Ministra Finans6w. 

2.1.1 Stawki podatku od nieruchornosci. 

Rada Gmmy ustalila obowiazujace stawki podatku od nieruchomosci 
uchwalarni przytoczonymi w pkt 1A niniejszego protokolu Wszystkie stawki w 
kontrolowanym okresie ustalono na poziomie nizszyrn lub rownyrn okreslonernu 
przez fVIinistra Finansow na podstawie art. 20 w zwiazku z art. 5 ust 1 ustawy 0 

podatkach i oplatach. 
Rada Gminy w okresie kontrolowanym zroznicowala wysokosc uchwalanych 

stawek w nastepujacych przypadkach: 
Z grupy budynk6w okreslonych wart. 4 ust. 1 pkt 1 lit e (pozostalych 

budynkow lub ich czesci w tym zajetycn na prowadzenie odplatnej statutowej 
dzialalnosci pozytku publicznego przez organizacje pozytku publicznego) wydzielono 
odrebna stawke podatkowq: 

- zgodnie z uchwala Rady Gminy obowiazujaca na 2004 r. - Od budynkow 
letniskowych i qarazy wolnostojqcych w wysokosci 4,80 zl z 1 m2. 

-zgodnie z uchwalami Rady Gminy obowiazujacyrni na lata 2005 i 2006 - od 
qarazy wolnostojqcych (w wysokosci odpowiednio 4.90 i 5.00 zl 

W uchwarach Rady Gminy nie zawarto uzasadnienia wyodrebnienia tych 
stawek podatkowych. 

[Dowod: akta kontroli str. 14-18] 

Pani Danuta Szewczyk. Kierownik Referatu podatkow. wvjasnita, ze cyt.. 
.Reo« Gminy Lubicz korzystajqc z uprawnier7 wynikajqcych z mocy art 5 ust. 2 
ustawy 0 podatkach i oplatach lokalnych zroznicowete poostewe opodatkowama w 
zakresie budynk6w pozostalych. ustajqc odrfiJbnq stewk» dla garaty i budynk6w 
letniskowych. Stawka ta byla wifiJksza od stawki od budynk6w pozostalych. Pocrie! 
ten funkcjonuje os 1994 r." 

[Dowod: akta kontroli str. 232] 

Szczeqolowe dane dotyczace wysokosci ustalonych stawek podatku od 
nierucnornosci przedstawiono w tabeli nr 2 
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Tabela 2 - Roznice miedzy stawkami ustalonymi przez rede gminy, a gornymi 
granicami tych stawek okreslonycn w obwieszczeniach Ministra Finensow 
podatek od nieruchomosci 

(w zl)_ 
- Rok2065--~-----ROk2066-Lp. 1 Wyszczeg61nienie Rok 2004 j~----

Roznic R6Znica ' 
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.9runt6""~~L 
Pod jezioran 3.41 3.38 99.12 3.52 3.45 9801 3.61 3.52 , ,)7.51 

zbiorniki wo 
elektrowni VI 

c 

~ 

Pozostalych 0.11 35.48 0.32 ,012 37.5 j-033 0.13 39.39 
I

prowadzenis
 
statutowej
 
pozytku p
 
organizacje
 
publicznego

1--.-.- 
d 

2 
A 
~.a, 

Inne staw ustalone na
 
podstawie a ust. 2 ustawy
 
0 podatkac kalnych, a w i
 

tym:
 
-
- : .. - 1- - '--~------ -- . . 
O<!!J.LJdynkc b ich CZ~~CI: _-+ 3a 1 m' powrerz chn: uzytkowej .
 
Mie~~kalnyc 

-
I 0.32', 61 54 054 033 61 11 -I 0.56 0.34 • 60.71
 

I
Inne stawki ustalone na
 
podstawie art 5 ust. 3 uslawy
 
o podatkaeh lokalnyeh, a w
 
tym:.
 

B I Zwiqzanyeh z prowadzeniem 17.42 1::' 4 SSA 17.98 1571 , 87.37 1H.43 Hi i Bi),J.!,1 

dzialalnosci qos podarcze] oraz 
od budynk6w mieszkalnych 
lub ieh czesci zajetych na 
prowadzenie dzialalnosci 
gospodarczej 

C 1 Zaj~tychna prowadzenie' 3 11 401 4945 337 , 4 09 48.Gb 8.53 4 17 4iU, 
dziatalnosci gospodarczej w' 
zakresie obrotu 
kwalifikowanym materialem 
siewnym

I--Dtzaj~tych-- na prowadzenie 3.49 3.46 99.14 3.61 3,52 , 97.51 3.71 3.59 913.77 
dzialalnosci gospodarczej w 
zakresie udzielania swiadczeri ' 
zdrowotnych 

IEtPozostalYCh, w tym zajetych na 5,82 3.31 56.87 601 3,38 56,2'+ 6.17 i '! 4" 55,S3:2! ,j) 

prowadzenie odplatnej
 
statutowej dzialalnosci
 
pozy tku publicznego przez
 
organizacje pozytku
 
publicznego
 

f---3~6d bU(j_o""I~(%viilr\()sci) 2' 2' " 100 2 '.c 2"', 100 2' 100 
A Inne stawki ustalone na
 

podstawie art. 5 ustA ustawy 0
 

I podatkach lokalnych, a w tym:
 
Odb-udynk6wletniskowych i :-582 - -4-80- 8247
11'\1

garazy wol nostojacych ,- --~--. - - -----1 - - , 
Od garazy wolnostojqC~~Il.:"~ , 601 , 49_o._~53_ 6.1!...L5..:ClQ., 8104 

[Dow6d: akta kontroli str. 31] 
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2.1.2 Skladanie przez osoby zobowiqzane do oplacania podatku 
od nieruchomosci deklaracji rozliczeniowych i informacji 0 nieruchomosciach. 

Badaniu poddano lacznie 26 deklaracji zlozonych w latach 2004-2006 
(I polowa) przez losowo wybranych 9 podatnik6w - osoby prawne. 

Ipopulacja - 87 podatnik6w wq. stanu na dzien 31.06.2006 r., interwal 9,66 
liczba losowa 7,917; 8 podatnik6w zobowiqzanych bylo do ztozenia deklaracji we 
wszystkich kontrolowanych latach, jeden w 2 latachl 

[Dow6d: akta kontroli str. 35-36] 

W dokumentacji kazdeqo z w/w podatnik6w znajdowaly sie wydruki z 
ewidencji grunt6w i budynkow. 

Ponadto w 3 przypadkach, gdy nastepowaly zdarzenia majace wplyw na 
wysokosc opodatkowania - w dokumentacji umieszczono zawiadomienia 0 zmianach 
w ewidencji grunt6w i budynk6w (u 3 podatnik6w), kopie akt6w notarialnych (u 2 
podatnik6w) pozwolenie na uzytkowanie budynku (u 1 podatnika) 

Deklaracje skladane byly zgodnie z przepisarni art. 6 ustawy 0 podatkach i 
oplatach, za wyjatkiern 3 przypadk6w, w kt6rych: 

- podmiot zobowiqzany do zlozen'a deklaracji w dniu 15.01.2006 r. nie zlozyl 
jej w wymaganym terminie. W dniu 09.06.2005 r Urzqd uzyskal dane z ewidencji 
grunt6w i budynk6w - wskazujqcy na powstanie obowiqzku podatkowego i tego 
samego dnia wystosowal do podatnika wezwanie do ztozenia deklaracji. Podatnik 
zlozy! powyzszy dokument w dniu 1606.2005 r 

- podatnik zlozy! deklaracje z bledarni rachunkowymi, w zwiazku z czym Urzqd 
zwrocil sie do skradajaceqo deklaracje 0 jej skorygowanie, deklaracja zostala 
skorygowana przez podatnika; 

- dane zawarte w deklaracji wykazywaly inna podstawe do obliczenia podatku 
(powierzchnie gruntu) niz w latach poprzednich Urzad wystosowal wezwanie do 
zlozenia informacji 0 przyczynach w/w rozbieznosci, podatnik poinforrnowal Urzad 0 

przyczynach rozbieznosci. 
W toku badania nie stwierdzono rozbieznosci rniedzy danymi zawartymi w 

deklaracjach a dokumentacjq potwierdzajaca powierzchnie qruntu znajdujaca si~ w 
aktach spraw. 

[Dow6d: akta kontroli str. 37-41] 

Badaniu poddano dokumentacje losowo wybranych 25 podatnik6w podatku od 
nieruchomosci, kt6rzy w latach 2004 - 2006 (I kwartal) zobowiqzani byli do zlozerua 
informacji 0 nieruchornosciach i obiektach budowlanych. 

Ipopulacja - 4027 podatnik6w wg. stanu na dzieri 31.06.2006 r. interwal 
161,25 liczba losowa 40,6481 

[Dow6d: akta kontroli str. 35-37] 

t.acznie zbadano 28 informacji. W 3 przypadkach zostaly one zlozone po 
uprzednim wezwaniu Urzedu do zlozenia informacji. Wezwanie wystosowywano, w 
przypadkach, gdy podatnik nie skladal w terminie 14 dni od dnia wystqpienia 
okolicznosci uzasadniajqcych powstanie albo wyqasniecie obowiazku podatkowego 
w/w intorrnacji. a na podstawie przeslanych do Urzedu zawiadornien 0 zmianach 
danych w ewidencji grunt6w i budynk6w - powzieto informacje 0 takim obowiqzku 
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W dokumentacji wszystkich 25 badanych podatnik6w znajdowaly sie 
dokumenty stanowiqce podstawe do weryfikacji danych zawartych w informacji. w 
tym rn. in.: 

- w 24 przypadkach - zawiadomienia 0 zmianach danych w ewidencji grunt6w 
i budynk6w; 

- w 23 przypadkach  kopie akt6w notarialnych, 
- w 21 przypadkach - kopie um6w kupna - sprzedazy. darowizny, podzialu 

rnajatku wsp61nego itp 
- w 1 przypadku kopia decyzji PII\JB. 
W toku badania nie stwierdzono rozbieznosci rniedzy danymi zawartymi w 

informacjach a w/w dokurnentacja. 
[Dow6d: akta kontroli str. 42-46J 

Sposrod 10 wybranych podatnik6w podatku od nieruchornosci - w 9 
przypadkach dane w bazie nieruchornosci w Urzedzie Gminy byly zgodne z danymi 
uzyskanymi w Starostwie Powiatowym w Toruniu. W jednym przypadku w baza 
nieruchornosci Urzedu wskazywala na innego wlasciciela dzialki nr 53/13 Lubiczu 
Dolnym. Urzqd dysponowal natomiast przeslanyrn zawiadomieniem 0 zmianach w 
danych z ewidencji grunt6w (z dnia 09.10.2006 r.) w kt6rym zostal powiadomiony 0 

sprzedazy w/w dzialki (data sprzedazy 14.09.2006 r.). Ani kupujacy (poprzedni 
podatnik) ani sprzedajqcy (nowy podatnik) rue zqlosili w Urzedzie Gminy w/w zmiany 
w zwiqzku z czym wszczete zostalo postepowanie wyjasniajace. 

[Dow6d: akta kontroli str 214-218J 

W dniu 25 pazdziernika 2005 r. dokonano sprawdzenia podstawy 
opodatkowania podatkiem od nieruchomosci ze stanem faktycznym dla 10 
podatnik6w. 

W 9 przypadkach - rue stwierdzono rozbiezncsci porniedzy stanem 
faktycznym a danymi w ewidencji grunt6w oraz informacjami i deklaracjami. W 
szczeqolnosci nie stwierdzono: 

- prowadzeniu przez podatnik6w dz.alalnosci gospodarczej, kt6rej nie zqlosili 
w Urzedzie: 

- uzytkowania budynk6w, kt6re nie zostaly zqloszone do opodatkowania; 
- widocznych zewnetrzriie zmian powierzchni budynk6w, kt6re skutkowalyby 

zrniana podstawy naliczenia podatku 
W 1 przypadku (podatnik Henryk G.) stwierdzono, iz budynek na dziatce nr 

407/7 w Lubiczu Dolnym nosi zewnetrzrie oznaki rozbudowy, kt6rej nie zqloszono do 
Urzedu Gminy. W zwiazku z powyzszyrn w dniu 26102006 r. Urzqd wezwat 
podatnika celem zlozenia wyjasnien w powyzszej sprawie. W dniu 30.102006 r. 
podatnik zlozy! wyjasnienia, przeckradajac m. in dziennik budowy - wskazujacy na 
nieukonczeriie prac w rozbudowywanym budynku. 

[Dow6d: akta kontroli str. 180,230,242J 

2.2. Stawki podatku rolnego. 

2.2.1 Ewidencja grunt6w i budynk6w. 

Urzqd Gminy posiada podglqd komputerowego systemu ewidencji grunt6w i 
budynk6w. Dane dotyczqce grunt6w i budynk6w wprowadzane sa w Starostwie 
Powiatowym w Toruniu. Zmiany wprowadzone do ewidencji grunt6w sa w formie 
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zawiadornien przesylane do Urzedu Gminy. Ponadto Urzad pobiera bazy danych w 
formie plik6w nagranych na plycie CD. 

[Dow6d: akta kontroli str. 183] 

2.2.2 Stawki podatku rolnego. 

Rada Gminy w latach 2004-2005 obnizyla wartosc sredniej ceny skupu zyta 
przyjmowanych jako podstawa przy obliczaniu podatku rolnego ucbwalarni: 
- Na 2004 r.: uchwala Nr XIII/214/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. 

wartosc obnizono z 34,57 zt za 1q do kwoty 31,80 za 1q.;
 
- Na 2005 r. uchwala Nr XXVII/341 /04 z dnia 1 grudnia 2004 r.
 

wartosc obnizono z 37.67 za 1q do 31,80 za 1q.
 
Rada Gminy nie podjela uchwaly w powyzszej spawie na rok 2006 

stosowana byla stawka zgodna podana w komunikacie Prezesa Gf6wnego Urzedu 
Statystycznego w wysokosci 27.88 zl za 1 dt. 

Uzasadnieniem przyjecia nizszych wartosci srednich ceny skupu zyta bylo, 
zgodnie z trescia protokolow z Komisji Rady Gminy (z dnia 26.11.2003 i 18.112003): 

- w 2004 r. zubozenie rolnictwa oraz wystepujaca w roku 2003 susza i 
wyrnarzniecia: 

- w 2005 r. niewielkie dochody rolnik6w przy jednoczesnym niewielkim udziale 
podatku rolnego w dochodach Gminy. 

W okresie kontrolowanym Rada Gminy nie podjeta uchwaly w sprawie 
zaliczenia niekt6rych wsi do innego okrequ podatkowego n.z okreslony dla gminy na 
podstawie art. 5 ust. 3 ustawy 0 podatku rolnym. 

[Dow6d: akta kontroli str. 28-29] 

2.23 Skladanie przez osoby zobowiazane do opracania podatku 
rolnego deklaracji i intormacji 0 gruntach. 

Badaniu poddano deklaracje zlozone w latach 2004-2006 (I polowa) przez 
losowo wybranych 9 podatnik6w - osoby prawne. 

/populacja 26 - liczba podatnik6w na dzien 30.06.2006 r, interwal: 2,888; 
liczba losowa 1,629; 6 podatnik6w zobowiqzanych bylo do skladania deklaracji przez 
3 lata, 2 podatnikow przez 2 lata, 1 podatnik zobowiqzany by! do zlozenia 2 
deklaracji w 2004 r i po jednej w 2005 i 2006 r. - lacznie 26 deklaracji/ 

[Dow6d: akta kontrol i str. 47-48] 

W dokumentacji kazdeqo z w/w podatnik6w znajdowaly sie min. wydruki z 
ewidencji grunt6w lub zawiadomienia 0 zmianach w ewidencji grunt6w. 

Na lacznie 26 znajdujqcych sie w aktach w/w podatnik6w deklaracji, w 23 
przypadkach podatnicy skladali w/w dokumenty zgodnie z przepisami art. 6a ustawy 
o podatku rolnym Urzqd w toku kontroli skladanych deklaracji podjal m. In. 

nastepujace dzialania: 
W 2 przypadkach Urzad wzywaf podatnik6w do zrozenia deklaracji -gdy 

podatnicy nie dopetnili tego obowiazku. W wyniku wezwania deklaracje zostaly 
zlozone: 

W 1 przypadku Urz ad wzywaf podatnika do dokonania korekty danych 
zawartych w deklaracji albo do udzielenia niezbednych wyjasnien lub uzupelnien.a 
deklaracji - podatnik dokonal korekty. 
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W toku badania nie stwierdzono rozbieznosci pomiedzy skladanyrni 
deklaracjami a danymi dotyczqcymi powierzchni grunt6w znajdujqcymi si~ w aktach 
spraw Urzedu. 

[Dow6d: akta kontroli str. 49-54J 

Badaniu poddano dokurnentacje losowo wybranych 25 podatnik6w podatku 
rolnego, u kt6rych w latach 2004 - 2006 (I polrocze) zaistnialy przeslanki 
zobowiazujace do zlozenia informacji 0 gruntach. 

/populacja - 1295 podatnik6w wg. danych na dzien 30.06.2006 r.: interwa! 
51,8; liczba losowa 35,678/ 

[Dow6d: akta kontroli str. 47-48] 

W dokumentacji kazdeqo z w/w podatnik6w znajdowaly si~ m. in. wydruki z 
ewidencji grunt6w lub zawiadomienia 0 zmianach w ewidencji grunt6w. 

Na 25 poddanych badaniu spraw - w 4 przypadkach Urzqd wystosowal do 
podatnik6w wezwania. z kt6rych 3 dotyczyly zlozenia informacji. a 1 do udzielenia 
niezbednych wyjasnien w sprawie okreslenia stawki opodatkowania. Po 
wystosowywaniu wezwania podatnicy sklada!i w kazdej z w/w spraw inforrnacje lub 
wyjasnienia. 

Ponadto w 1 przypadku w toku postepowania sprawdzajqcego dokonano 
oqledzin oraz przesluchano swiadkow 

W toku badania dokumentacji nie stwierdzono innych rozbieznosci rniedzy 
skladanyrni przez podatnik6w informacjami a danymi z ewidencji grunt6w, 
znajdujqcymi si~ w aktach spraw. 

[Dow6d: akta kontroli str. 54-59] 

2.3.1 Stawki podatku od srodkow transportowych. 

Rada Gminy ustalila obowiazujace stawki podatku od srodkow transportowych 
uchwalarni przytoczonymi w pkt 1A niniejszeqo protokolu. 
Zgodnie z art 10 ust 2 w zwiqzku z art 10 ust 1 i art 8 ustawy 0 podatkach i 
oplatach przy okresleniu stawek. od nestepujecycti pojezcio»: 

- samochod6w ciezerowycn 0 dopuszczalnej masie calkowitej od 3.5 tony I 

ponize] 12 ton. 
- ciqgnik6w siodlowych i balastowych przystosowane do utywania iecznie z 

naczepq lub przyczepq 0 dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazd6w od 3.5 
tony i ponizej 12 ton, 

- przyczep i naczep, kt6re iecznie z pojazdern silnikowym posiadajq 
dopuszczalnq mese calkowitq od 7 ton I ponize] 12 ton. z wyjqtkiem zwiezenych 
wylqcznie z cizieletnoscie rolniczq prowadzonq przez podatnika podatku rolnego. 

- autobus6w, 
rada grniny mote roznicowec wysokos6 stawek dla poszczeg61nych rodzaj6w 
przedmiot6w opodatkowania, uwzg/~dniajqc w srczeqolnosci wplyw srooke 
trenspottoweqo na srociowisko naturalne. rok produkcji albo liczbe mieisc do 
siedzenia. 

Rada Gminy w kontrolowanym okresie nie roznicowala stawek podatku wg. 
wymienionych wyzej kryteri6w. 

Stawki zroznicowano natomiast wg. kryterium masy pojazdu - w jednym 
przypadku stawke podatku od samochod6w ciezarowych 0 dopuszczalnej masie 
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calkowitej od 5,5 tony i ponizej 9 ton (kt6rej wartosc rnaksyrnalna okreslono wart 10 
ust. 1 pkt 1 lit b) na stawki wagowe: 

- powyzej 5,5t do 7,5t wlacznie: 
- powyzej 7 ,5t do 9t wlacznie: 
Rada Gminy zroznicowala takze stawki podatku okreslone wart, 10 ust. 1 pkt 

2,4 i 6 od: 
- sarnochod6w ciezarowych 0 dopuszczalnej rnasie calkowitej r6wnej lub 

wyzsze] nil. 12 ton, 
- ciaqnikow siodlowych i balastowych przystosowane do uzywania lacznie z 

naczepa lub przyczepa 0 dopuszczalnej rnasie calkowitej zespolu pojazd6w r6wnej 
lub wyzszej nil. 12 ton, 

przyczepy i naczepy, kt6re lacznie z pojazdern silnikowyrn posiadaja 
dopuszczalna mase calkowita rowna lub wYZSZq nil. 12 ton, z wyjatkiern zwiazanych 
wylacznie z dziatalnoscia rolnicza prowadzona przez podatnika podatku rolneqo, 

Przy roznicowaniu powyzszych stawek stosowano kryteriurn rodzaju i masy 
srodka transportowego, stosowanie do podzialu okresloneqo w zalacznikach 
1-3 do ustawy 0 podatkach i oplatach (w kt6rych okreslono stawki minimalne 
podatku). 

Szczeg6towe informacje dotyczace wysokosci stawek podatku od srodkow 
transportowych przedstawione zostaly w tabeli nr 3 

Tabela nr 3 - Roznice rniedzy stawkami ustalonymi przez Rade Gminy, a 
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[Dow6d: akta kontro!i str. 32-34] 

W uchwale Nr XIII/217/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek 
podatku od srodkow transportowych oraz zwolnien od tego podatku na rok 2004 
ustalono w 3 przypadkach /wyszczeg6lnionych tlustyrn drukiem w tabeli nr 3/ stawki 
wyzsze od okreslonvch w obwieszczeniu Mlnlstra Finans6w z dnia 31 pazdziemika 
2003 r. w sprawie wysokcsci g6rnych granic stawek kwotowych w podatkach i 
oplatach lokalnych (M.P Nr 51 poz 804). Jednak we wszystkich 3 przypadkach 
stawki ustalono na poziomie minimalnym okreslonyrn obwieszczeniem Ministra 
Finans6w z dnia 20 pazdzierruka 2003 r. w sprawie stawek podatku od srodkow 
transportowych obowiazujacych w 2004 r (Dz Urz. MF. Nr 15, poz 83) Jest to 
zgodnie z art. 10 ust. 3, kt6ry stanowi m.in .. ze jezeti g6ma granica stawki podatku. 
jest niz sre od odpowiedniej stawki minima/nej. g6mej granicy stawki nie uwz9/fZdnia 
sifZ, W tym przypadku rada gminy przyjmuje stawkfZ podatku od srocikow 
transporlowych d/a poszczeg6/nych rodzaj6w pojazd6w w wvsokosc, ocipowiedniei 
stawki minima/nej. 

W uchwale Nr XXVII/344/04 z dnia 1 grudnia 2004 r, w sprawie stawek 
podatku od srodkow transportowych oraz zwolnien od tego podatku na rok 2005 
ustalono w 3 przypadkach /wyszczeg6lnionych tlustyrn drukiem w tabeli nr 3/ stawki 
wyzsze od okreslonych w obwieszczeniu Ministra Finans6w z dnia 26 pazdziernika 
2004 r. w sprawie wysokosci g6rnych granic stawek kwotowych w podatkach i 
oplatach lokalnych (MP. Nr 46. poz, 794) We wszystkich 3 przypadkach powyzsze 
stawki ustalono na poziomie minimalnym ustalonym obwieszczeniem Ministra 

II} 



Finans6w z dnia 8 pazdziernika 2004 r. w sprawie stawek podatku od srodkow 
transportowych obowiazujacych w 2005 r. 

W uchwale Nr XLI/483/05 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia 
podatku od srcdkow transportowych oraz zwolnien od tego pcdatku. ustalono w 2 
przypadkach /wyszczeg6lnionych tlustyrn drukiern w tabeli nr 3/ stawki podatku od 
srodkow transportowych na poziornie wyzszYIll od rnaksymalneqo, okresloneqo w 
obwieszczeniu Ministra Finans6w dnia 27 pazdziernika 2005 r. w sprawie wysokosci 
g6rnych granic stawek kwotowych w podatkach i oplatach lokalnych. 

W przypadku: 
- podatku od ciqgnika siodloweqo i balastowego 0 trzech osiach 

przystosowanego do uzywania lacznle z naczepa lub przyczepq 0 dopuszczalnej 
rnasie calkowitej r6wnej lub wyzszej niz 40 ton, z zawieszeniern innyrn niz 
pneumatyczne (r6wnowazne) - stawke okreslono na poziornie 2.549 z! podczas gdy 
zgodnie z art 10 ust. 1 ustawy 0 podatkach i oplatach w zwiazku z pkt 3 lit d. 
obwieszczenia Ministra Finans6w z dnia 27 pazdziernika 2005 r. w sprawie 
wysokosci g6rnych granic stawek kwotowych w podatkach i oplatach lokalnych (M.P 
Nr 68, poz. 956) rnaksyrnalna stawka podatku od ciqgnika siodloweqo lub 
balastowego 0 dopuszczalnej rnasie calkowitej zespolu pojazd6w powvzej 36 ton 
wynosita 2505,15 zl 

- podatku od ciqgnika siodloweqo i balastowego 0 dw6ch osiach, 
przystosowanego do uzywania lacznie z naczepa lub przyczepa 0 dopuszczalnej 
masie calkowitej rownej lub wyzszej niz 31 ton, z zawieszeniern mnyrn niz 
pneurnatyczne (r6wnowazne) - stawke okreslono na poziornie 1.938,00, podczas 
gdy zgodnie z cyt. wyzej ustawa i obwieszczeniern Ministra Finans6w rnaksvrnalna 
stawka podatku od ciaqnika siodloweqo lub balastowego 0 dopuszczalnej masie 
calkowitej zespolu pojazd6w do 36 ton wlacznie wynosila 1.936.29 zl. 

W obu przypadkach. nie zachodzila sytuacja okreslono w art 10 ust. 3 ustawy 
o podatkach I oplatach, w zwiazku z powyzszyrn Rada Grniny ustahla § 1 pkt 6 lit. a, b 
uchwaly z dnia 16 listopada 2005 r. stawki podatku od nastepujacych po.azdow 

- ciqgnika siodloweqo i balastowego 0 trzech osiach, przystosowanego do 
uzywania lacznie z naczepa lub przyczepq 0 dopuszczalnej rnasie calkowitej r6wnej 
lub wyzszej niz 40 ton, z zawieszeniern innyrn niz pneumatyczne (rownowazne): 

- od ciqgnika siodloweqo i balastowego 0 dw6ch osiach, przystosowanego do 
uzywania lacznie z naczepa lub przyczepq 0 dopuszczalnej masie calkowitej w 
przedziale 31 ton (wlacznie) - 36 ton (wiacznie). 

z naruszeniern art. 10 ust. 1 ustawy 0 podatkach i oplatach lokalnych. 

Pani Danuta Szewczyk - Kierownik Referatu podatk6w, kt6ra sporzadzila 
dokurnent z propozycja stawek podatku przedlozonv Kornisjorn Rady Grniny, 
wyjasnita cyt: 

.Nieprewuitcwe przedlozenie propozycji stawek podatku od srookov« 
transporlowych w powyzszych przypadkach zostalo spowodowane motm 
przeoczentem. 

Wysokos6 qotnvct, stawek podatku dla ciqgnik6w siodlowych i balastowych 
przystosowanych do urywenie iecznie z naczepq lub przyczepq 0 dopuszczalnej 
masie calkowitej zespolu pojazd6w r6wnej lub wy rsze] niz 12 ton zostaly ustalone 
przez Ministra Finensow wylqcznie dla dwoci: przetizietow: do 36 ton w/qcznie 
(1.936,29 zl) i powyze] 36 ton (2.505.15 zl). bez uwzg/~dnienia Ilczby osi i rodzaju 
zawieszenia pojazdu. Natomiast stawki minimalne dla tych pojeziiow okreslene Sq w 
zeteznosci od liczby osi. D/a pojazd6w 0 awoct: asiach Sq cztery przedzialy: ad 12 
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ton do 18 ton. od 18 ton do 25 ton. od 25 ton do 31 ton, od 31 ton i oowvze] a przy 
trzech osiach Sq dwa przedzialy od 12 ton do 40 ton oraz od 40 ton i powvze]. 
Przedzialy ustalone przez Ministra Finans6w dla stawek minimalnych nie tneje 
ustalonych odpowiednich stawek maksymalnych w tych przedzialach co niewqtpliwie 
przyczynilo sifl do popelnionego bleciu. 

Blqd merytoryczny w uchwale w sprawie ustalenia stawek podatku od srodk6w 
transportowych nie wplynql na nieprawidlowe naliczenie podatku. W ewidencji 
podatkowej figurujq dwa ciqgniki siodlowe 0 dw6ch osiach przystosowane do 
uzywenie lecznie z naczepq lub przyczepq. kt6rych dopuszczalna masa calkowita 
zespolu pojazd6w wynosi po 40 ton. Pojazdy te se opodatkowane siewke- 1.938,00 
zl., zatem tnieszcze sifl one w przedziale powyze] 36 ton. gdzie stawka maksymalna 
wynosi 2.505, 15 zl. .. 

[Dow6d: akta kontroli str. 64] 

Zgodnie z dokumentacjq Urzedu - w obu kategoriach dla kt6rych ustalono 
stawke podatku wY-ZSZq od maksymalnych i jednoczesnie nie zachodzila sytuacja 
okreslono wart. 10 ust. 3 ustawy 0 podatkach i oplatach - w Gminie nie podleqaly 
opodatkowaniu zadne srodki transportowe. 

[Dow6d: akta kontroli str. 65-70] 

2.3.2 Skladanie przez osoby zobowiqzane do oplacania podatku 
od srodkow transportowych deklaracji rozliczeniowych. 

Badaniu poddano dokurnentacje losowo wybranych 25 podatnik6w podatku od 
srodkow transportowych, kt6rzy w latach 2004 - 2006 (I polrocze) winni zlozyc 
deklaracje rozliczeniowq. 

/populacja suma podatnik6w skladajacych deklaracje w okresie 
kontrolowanym - 463. interwal 1852. liczba losowa - 15,231/ 

[Dow6d: akta kontroli str. 47-48] 

Deklaracji nie zlozylo w terminie wymaganym zgodnie art. 9 ust. 6 ustawy 0 

podatkach i oplatach - 8 podatnik6w, co w kazdyrn z przypadk6w skutkowalo 
skierowaniem wezwania do zlozenia w/w dokumentu. W stosunku do 4 podatnik6w, 
kt6rzy po otrzyrnaniu wezwania nie zlozyli deklaracji - wydana zostala decyzja 
okreslajaca wysokosc zobowiazania podatkowego. 

Ponadto w jednym przypadku wystosowano do podatnika wezwanie do 
skorygowania blednych zapis6w w deklaracji - podatnik dokonal stosownej korekty. 

W toku badania dokumentacji nie stwierdzono innych rozbieznosci rniedzy 
skladanyrni przez podatnik6w deklaracjami a ewidencja podleqajacych 
opodatkowaniu pojazdow, znajdujaca si~ w aktach spraw. 

[Dow6d: akta kontroli str. 60-62] 
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2.4 Wptyw przyjetych przez Rade Gminy stawki podatk6w od n.eruchornosci. od 
srodkow transportowych oraz rolnego na dochody gminy przedstawiony zostal w 
ponizszej tabeli. 

Tabela nr 4 (dane w zl) 
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[Dow6d: akta kontroli str. 71] 

W 2005 r. uzyskano wyzsze wptywy z tytulu podatku od rueruchornosci 
(5431 227 zt) od planowanych po zmianach (5 320 000 zt), a takze wyzsze do 
podatku naliczanego wg stawek uchwalonych przez Rade Gminy (5 259 238,80 zt) 
Byto to skutkiem wplaty 1025044,46 z! zaleqlosci, przez Syndyka - Rolno 
Przemystowego Towarzystwa Inwestycyjnego "PZT 

Wzrost wartosci podatku nienaliczonego z tyt uchwal rady gminy w sprawie 
zwolnieri uznaniowych z kwoty 12 180,80 zl za 2004 r do kwoty 222 623,10 zl za 
2005 r. wynikal z podjecia przez Rade Grnny uchwaly (w dniu 31 marca 2005 r) 
zwalniajaca od podatku od nieruchornosci budowle wykorzystane do dzialalnosci w 
zakresie zbiorowego odprowadzania sciekow 

[Dow6d: akta kontroli str. 30] 

3. Organizacja i zadania referatu rachunkowosci oraz szczeqotowosc 
i prawidlowosc prowadzenia przez gminy ewidencji ksieqowej podatk6w. 

3.1 Zadania referatu podatk6w. 

Zgodnie z § 3 obowiazujaceqo w kontrolowanym okresie rozporzqdzenia Ministra 
Finans6w z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie zasad rachunkowosci i planu kont dla 
prowadzenia ewidencji podatk6w i oplat dla organ6w podatkowych jednostek 
sarnorzadu terytorialnego (Dz U. Nr 50, poz 511, ze zrn.), zwanym dalej 
rozporzqdzeniem w sprawie ewidencji podatk6w: zadaniem referatu rechurikowosci 
w zakresie poboru podatk6w i oplat jest. 

1) prowadzenie w ksif2gach rachunkowych prawidlowej ewitienc]i przypis6w 
odpis6w. wpiet. zwrot6w i zaliczen nadplat z tytulu podatk6w I oplat, 
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2) kontrola terminowej wplaty neleznosci przez podatnik6w i inkeseniow.
 
3) terminowe podejmowanie czynnosci zmierzajqcych do zastosowania
 
stodkow egzekucyjnych, takich jak upornnienia, tytuly wykonawcze,
 
4) zwracanie i zaliczanie nadplat.
 
5) przeprowadzanie rozliczenia rachunkowo-kasowego inkasent6w,
 
6) sporzqdzanie sprewozcien.
 
7) prowadzenie operacji kasowych i uzgadnianie obrot6w kasy zwiqzanych z
 
przyjmowaniem wplat got6wkq i z dokonywaniem zwrot6w podatnikom za
 
posreonictwem kasy urzeou oraz terminowe wyplacanie got6wki z kasy tie
 
rachunek bankowy urzeciu.
 
8) ustalenie na podstawie ewidencji ksieqowe] danych potrzebnych do
 
wydawania zeswiedczen 0 wysokosci zaleglosci podatkowych.
 

Zgodnie §15 ust. 1 obowiazujaceqo od dnia 1 stycznia 2005 r. regulaminu 
organizacyjnego Urzedu, wprowadzonego Zarzqdzeniem ~Ir ORG. 0151-33/04 W6jta 
Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2004 r. (ze zm.) za cyt: .prowadzen.e rachunkowosci 
podatkowej" odpowiada Referat podatk6w, kt6ry jednoczesnie zgodnie z w/w 
przepisem realizuje nastepujace zagadnienia: 

- opracowywanie projekt6w uchwat Rady w sprawach podatk6w i optat:
 
- wymiar i pob6r podatk6w i optat lokalnych oraz podatku rolnego i lesneqo,
 
- opiniowanie wniosk6w a ulqi w sprawie podatk6w i oplat,
 
- przygotowywanie opinii wojta dla Urzedu Skarbowego w sprawach udzielania
 
ulg i urnorzen w podatkach stanowiqcych doch6d Grniny.
 
- prowadzenie kontroli podatkowej,
 
- prowadzenie postepowan w sprawach podatkowych oraz przedstawian.e
 
wniosk6w w tym zakresie,
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podatkowych oraz eqzekucja podatk6w I oplat.
 
- wydawanie zaswiadczen i informacji w sprawach podatk6w i oplat lokalnych,
 
- prowadzenie spraw zwiqzanych z udzielaniern przedsiebiorcorn pomocy
 
publicznej w zakresie podatk6w.
 
Zgodnie z §11 ust. 1 pkt. 6 .prowadzenie obsluqi kasowej Urzedu" zapewnia
 

Referat finansowy. 
[Dow6d: akta kontroli str. 72-74] 

W poprzednio obowiazujacyrn regulaminie organizacyjnym Urzedu przyjetyrn 
uchwala Nr XXIV/387/2000 Rady Gminy z dnia 21 lipca 2000 r. w §13 ust. 1 
okreslono nastepujace zadania Referatu podatkowego w nastepujacy spos6b 

- opracowywarue projektow uchwa! Rady w sprawach podatk6w i oplat,
 
- wymiar i pob6r podatk6w i oplat lokalnych oraz podatku rolnego i lesneqo,
 
- opiniowanie wniosk6w 0 ulgi w sprawie podatk6w i oplat
 
- przygotowywanie projekt6w opinii w sprawach ulgi w splacie podatk6w
 
stanowiqcych dochody Gminy.
 
- prowadzenie kontroli podatnik6w,
 
- prowadzenie postepowan w sprawach podatkowych oraz przedstawianie
 
wniosk6w w tym zakresie;
 
- prowadzenie rachunkowosci podatkowej:
 
- wykonywanie czynnosci eqzekucyjnych egzekucji adrninistracyjnej w
 
zakresie podatk6w i oplat oraz innych naleznosci pienieznych. przekazywanie
 
ich do egzekucji w tym trybie przez inne kom6rki organizacyjne,
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- wydawanie zaswiadczen w sprawach podatk6w i oplat lokalnych,
 
- egzekwowanie innych, niz podatkowe roszczen Gminy.
 
Zgodnie z § 12 ust 6 powyzszeqo regulaminu prowadzenie obsluqi kasowej
 

Urzedu nalezalo do zadan Referatu finans6w. 

3.2 Stosowane w Urz edzie zasady rozliczen wplat podatk6w i oplat. 

Zarzqdzeniem W6jta Gminy z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie dokumentacji 
przyjetych zasad rachunkowosci w Urzedzie Gminy Lubicz okreslono m. in. zasady 
ewidencji podatk6w, kt6re obejrnowaly nastepujace zagadnienia: 

- obowiqzek prowadzenia ewidencji podatk6w zgodnie z przepisami 
rozporzqdzenia w naprawie ewidencji podatk6w; 

- ewidencja podatk6w i oplat jest integralnq czescia ewidencji ksieqowej 
urzedu. Jest to ewidencja szczeqolowa w stosunku do calosci ewidencji ksieqowej 
urzedu: 

- zasady rachunkowosci podatk6w i oplat w jednostkach sarnorzadu 
terytorialnego obejrnuja prowadzenie ewidencji ksieqowej naleznych i pobranych 
podatk6w i oplat (przypisy, odpisy, wplaty. zwroty) oraz kontrole terrninowosci 
realizacji zobowiazan i likwidacje nadplat. 

- zasady tworzenia ewidencji analitycznej w zakresie podatk6w i oplat 
dotyczyly m. in. obowiqzku prowadzenia odrebneqo konta dla kazdeqo podatnika, 
osoby trzeciej i inkasenta, w kazdyrn podatku: dla kazdej jednostki budzetowej i 
banku prowadzi siE2 odrebne konto w kazdyrn podatku, w zwiazku z kt6rym ta 
jednostka budzetowa lub bank stat slE2 dluznikiem podatku: dla podatnik6w 
zobowiazania pieniezneqo prowadzi siE2 odrebne konta; konta ksiqg pomocniczych 
prowadzi siE2 z uwzqlednieniern podzialek klasyfikacji budzetowej 

- zasady prowadzenia ewidencji podatk6w przy pomocy komputera, kt6re 
przewidywaty m. In rnozliwosc stosowania rozwiazan, kt6re zapewruaja: 
prowadzenie kont w komputerowej bazie danych: automatyczne wystawianie decyzji 
na zobowiqzanie pieniezne (nakazu platniczeqo). dla kazdeqo podatnika oddzielnie. 
kt6re nastepnie sa dostarczane podatnikom 

W zalaczniku do w/w zasad ewidencji podatk6w okreslono wykaz kont 
syntetycznych stosowanych do ewidencji podatk6w i oplat oraz wykaz typowych 
operacji ujmowanych na kontach przewidzianych do ewidencji podatk6w i oplat oraz 
schemat ewidencji ksieqowej podatk6w i oplat. 

[Dow6d: akta kontroli str. 75-82] 

3.3 Ewidencja ksieqowa podatk6w. 

Badanie prawidlowosci prowadzenia ksiqg rachunkowych i powiazan kont 
rachunkowych wykazalo. m. in. ze: 

W Urzedzie ewidencja ksieqowa podatk6w prowadzona byla przy pomocy 
program6w komputerowych: 

1) System finansowo - ksieqowy F-K, firmy Tor-Soft. ul. Lubicka 23/1, 87-100 
Torun - gt6wny system komputerowy stosowany w ksieqowosci Urzedu w 
przypadku ksieqowariia podatk6w - prowadzono za jego pornoca dziennik I konta 
ksieqi gt6wnej (ewidencje syntetycznq); 

2) konta ksiqg pomocniczych (ewidencje analitycznq; konta podatnik6w) 
prowadzono przy pomocy program6w: 

- Komunikacja, firmy Tor-Soft, Torun (podatek od srodkow transportowych); 
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- Podatki - firmy .Romad", ul. Leyka 7, Olsztyn (podatek rolny i od 
nieruchornosci). 

3) Ewidencja ksieqowa podatk6w byla prowadzona zgodnie z przepisami § od 
9 do 23 rozporzqdzenia w sprawie ewidencji podatk6w, w tym w szczeqolnosci: 

Podstawq (dowodami zrodlowyrni) do dokonywania zapis6w ksieqowych w 
w/w programach byfy dokumenty papierowe. 

Zapisy ksieqowe dokonywane byly za posrednictwern klawiatury. Podczas 
dokonywania zapis6w nanoszono m.in. dane 0 typie operacji, dacie operacji, 
dokumencie zrodlowyrn. 

Nie stwierdzono w Urzedzie przenoszenia zapis6w rniedzy zbiorami danych 
skladajacych si~ na ksieqi rachunkowe. 

Zamiast kontokwitariusza w programach komputerowych (Podatki, 
Komunikacja) stosowane sa rozwiazania polegajqce na prowadzeniu kont 
podatnik6w zobowiqzania pieniezneqo Oba programy urnozliwiaja automatyczne 
wystawianie decyzji na zobowiqzanie pieniezne (nakazu platniczeqo) dla kazdeqo 
platnika oddzielnie. 

Na koncie 101 Kasa ksieqowano wplyw i rozch6d got6wki z tytulu podatk6w w 
okresie do dnia 20 lutego 2005 r. (ostatnia operacja na koriie 101) Od tej daty Urzqd 
nie prowadzil kasy. 

Na koncie 130 Rachunek bankowy ksieqowano wplyw srodkow budzetowych 
(z tytulu podatk6w) oraz zwroty z tytulu podatk6w. 

Nie stwierdzono zapis6w ksieqowych na koncie 140 ~ Kr6tkoterminowe 
papiery wartosciowe - w zwiazku z zaprzestaniem prowadzenia kasy Urzedu. 

Na koncie 221 Naleznosci z tytulu dochod6w budzetowych 
ewidencjonowano rozrachunki m. in. z podatnikami, osobami trzecimi (z tytulu 
cdpowiedzialnosci solidarnej z podatnikami), z inkasentami z tytulu pobieranych 
przez nich oplat. 

Naleznosci budzetowe zabezpieczone hipoteka zostaly przeksieqowane z 
konta 221 na konto 226 - Dfugoterminowe naleznosci budzetowe. 

Nie stwierdzono (na kontach 011 - Srodki trwale, 020 vvartosci niematerialne i 
prawne, 310 lvlateriaty) wykonywania operacji zwiqzanych z zaplata podatk6w w 
formie niepienieznej. 

Przychody budzetowe z tytulu podatk6w i oplat ksieqowane byly na koncie 
750 - Przychody i koszty finansowe (w korespondencji z kontem 221 ). 

Ewidencja analityczna do konta 221 byla prowadzona w systemach 
komputerowych ewidencji podatk6w. Ksieqowano operacje zgodnie z § 16 
rozporzadzenia w sprawie ewidencji podatk6w Ewidencja ksieqowa obejrnowala 
informacje 0 rozrachunkach z osobami trzecimi z tytulu podatk6w 
(wspolwlascicielarni). 

Prowadzono w Urzedzie Gminy ksieqowania rozrachunk6w naleznosci z 
bankiem oraz rozrachunk6w z inkasentami. 

W zwiazku z prowadzeniem zamiast kontokwitariusza rozwiazarua 
polegajqcego na prowadzeniu kent podatnik6w zobowiqzania pieniezneqo. nie 
prowadzono w Urzedzie pomocniczego konta zbiorczego zobowiqzania pieniezneqo 
WSI. 

[Dow6d: akta kontroli str. 83-89] 
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4. Podejmowanie decyzji organ6w gminy przy stosowaniu ulg podatkowych w 
podatkach wplacanych bezposrednio na rachunek gminy oraz skala udzielania 
ulg. 

Skala, zakres i rodzaje stosowanych w Grninie ulg podatkowych przedstawia 
ponizsza tabela 
Tabela nr 5 

Liczba 
decyzji 

Wyszczeg61nienie Kwota uwzqlednia
Liczba 

(podatek od nieruchornosci, wynikajqca z -jacych
wniosk6w

podatek od srodkow wniosk6w wnioski w
(szt.)

transportowych i podatek rolny) catosci lub 
w czesci 

~_' CC"--~- ,_'~~_~ ,_~I, ,_~ '~,_~~ ,_=~__(~:.t.) _

[ 1. 2. 3. 4. 
---====_---==-----===~ -------0-_ '--~=_- -,---=--=--=-=----__ _-___ --

Rok 2004 

Zani~charlle pob0.t:LJ_JJocJcltku 
Umorzenie w calosci lub w CZt;:SCI 

zaleqiosci podatkowych lub 
odsetek 
Odroczenie terminu platnosci 
podatku lub rozlozenie zaplaty 
odCltk_u~ rC'Jty 

Rat'em 

Zaniecl~ani~ ECJboru podatku 

~morzenie w calO, SCI lub w czesci I 

zateqlosci podatkowych tub 

Iodsetek 
-, -

Odroczenie terrrunu platnosci
 
podatku lub rozloz erue zap\aty


I 

~.PQcJCl.!~Una raty_ 
Razern 

I
~ZanieC.banlE;poboru podatku 

Umorzenie w calosci lub w cz,!i'SCI 

zateqlosci podatkowych lub 
odsetek 
Odroczenie terrrunu platnosci 
~odatku lub rozlozerne zaplaty 
9Qatku na r~t)' _

I Ralem 

220 370 155,48 197 

40 26 759.35 39 
260 396 91483 236 

Rok 2005 

:)99 422 149.85 341 

2C 423874.97 25 
425 846 024.82 3G(,) 

Rok 2006 (I p6trocze) 

92 301 838.85 82 

7 11 959.98 7 
99 3137~J8,83' 89 

237775,51 

25102,51 
262 87802 

5. 

Kwota wynikajqca 
z decyzji 

uwzqledruajacych 
wnioski w calosci 

lub w czesci 

i 
1 

132379.97 

1 656.84 
134 03(), H1 

6. 

,(w zl) 

Roznica 
3-5 

i 

1175fJ103 

416150.97. 
53371200 ! 

]04 5iJiUl2 

77240() 
312 :l12CJ2 

25832,24 

11 959.98 
377C)2.22 

27f300()(j1 

000 
27flOOGJJ1 

W 2004 r. na 260 wnioskow 0 umorzenie catosci lub czesci podatku oraz odroczenie
 
terminu platnosci lub rozlozenie zaplaty podatku na raty uznano 236 - tj. 91 %;
 
W 2005 r. na 425 w/w wnioski uznano 366 - tJ. 86%;
 
W 2006 r. (I polowa) na 99 w/w wnioski uznano 89 - tj. 90%
 
Nie stwierdzono w dokurnentacji Urzedu Gminy za lata 2004-2006 (I polowa) decyzji
 
dot. zaniechania poboru podatku.
 
Wartosc wszystkich uznanych wnioskow w poszczeg61nych latach stanowita:
 
w 2004 r. - 262 878,02 z! (urnorzen i odroczen) tJ. 66% kwot wnioskowanych oqolern
 
wynoszqcych 396 914,83 zl;
 
w 2005 r. - 533 712,00 zl (umorzeri i cdroczen) tj. 63% kwot wnioskowanych oqolern
 
wynoszqcych 846 024,82 zt.;
 
w 2006 r. (I polowa) - 37 792,22 zl. (urnorzen i odroczen) 12% kwot wnioskowanych
 
oqolem wynoszqcych 313 798,83 zl..
 

[Dowod: akta kontroli str. 90-92] 
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Badaniu poddano 75 losowo wybranych spraw dotyczqcych umorzenia 
zaleqtosci podatkowych odroczenie terminu ptatnosci podatku lub rozlozenia zaplaty 
podatku na raty - wszczetych w okresie kontrolowanym na podstawie wniosk6w 
podatnik6w, w tym: 
- 26 spraw z 2004 r., z czego 12 dotyczqcych podatku od nieruchornosci (interwar 10. 
liczba losowa 3,38) 2 podatku od sr. transportowych (liczba losowa 4,89, interwai 
10,5),12 podatku rolnego (interwar 9.58. liczba losowa 9.23); 
- 39 spraw z 2005 r., z czego 17 dotyczqcych podatku od nieruchornosci (interwal 
10, liczba losowa 3,93), 2 podatku od sr transportowych (Iiczba losowa 4.96. interwal 
9), 20 podatku rolnego (interwal 14,45, liczba losowa 1,21) 
- 10 spraw z 2006 r. II polowa/, z czego 6 dotyczqcych podatku od nieruchomosci 
(Interwar 9,17. liczba losowa 2,66): 4 dotyczqcych podatku rolnego (interwa! 10: 
liczba losowa 5,26). 

[Oow6d: akta kontroli str. 93-94] 

Sposrod badanych lacznie 75 spraw: 
- 7 (tj. 9,33%) dotyczylo odroczenia terminu ptatnosci (5 z 2004 r. i po 1 z lat 2005
2006 I polowa) - wszystkie zostaly rozpatrzone pozytywnie: 
- pozostale 68 (tj. 90,77%) spraw dotyczylo wniosk6w 0 umorzenie zaleqlosci 
podatkowych (21 z 2004 r., 38 z 2005 r. i 9 z 2006 r. II polowa/) - z czego 62 
rozpatrzono pozytywnie a 7 odmownie (3 z 2004 r.; 3 z 2005 r. i 1 z 2006 r.) 

W 70 przypadkach sprawy zakoriczono decyzjami a w 5 postanowieniami. 
Sposrod postanowien: 
- 4 dotyczyty pozostawienia sprawy bez rozpatrzenia zgodnie z art. 169 §4 ustawy z 
dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Oz. U z 2005 r. Nr 8, poz 
60 ze zrn.). zwanej dale] ordynacja podatkowa, po uprzednim wystosowaniu 
wezwania wnoszqcego 0 usuniecia brak6w we wniosku, zqodnie z art. 169 §1 w/w 
ustawy. 
- 1 dotyczylo niemoznosci wszczecia postepowania - zgodnie z art. 165a § 1 
ordynacji podatkowej. 

Wydane decyzje zawieraly elementy, 0 kt6rych mowa wart. 220 ordynacji 
podatkowej - w tym w szczeqolnosci: oznaczenie organu podatkowego dat~ Jej 
wydania; oznaczerue strony: powolanie podstawy prawnej: rozstrzyqniecie: 
uzasadnienie faktyczne i prawne: pouczenie 0 trybie odwolawczyrn - jezeli od decyzji 
sluzv cdwolanie: podpis osoby upowaznionej, z podaniem imienia I nazwiska oraz 
stanowiska sluzboweqo. Postanowienia zawieraly wszystkie elementy, 0 kt6rych 
m6wi art. 217 ordynacji podatkowej. 

We wszystkich przypadkach zasadnosc podjetej decyzji zostala 
udokumentowana w aktach spraw - ze wskazaniem przeslanex do udzielenia ulg 
odroczen lub ich odmowy. 

Wszystkie sprawy zakoriczono w terminie 
[Oow6d: akta kontroli str. 95-97] 

Rada Gminy nie wprowadzita w okresie kontrolowanym oplaty prolonqacyjnej 

5. Skutocznosc i poprawnosc egzekwowania zaleqtosci z tytulu tych podatkow. 

5.1. Stan za.eqlosci w latach 2004-2006 (I potowa). 
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Szczeg6towy stan zaleqlosci z tytulu objetych kontrola podatk6w oraz 
dzialania eqzekucyjne podjete przez Urzad przedstawia ponizsza tabela. 

Tabela nr 6 - Stan zaleqtosci z tytutu podatk6w objetych kontrola w Gminie. Iw zjJ 
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* zgodnie z §3 ust 3 W zwterku z § 13 pkt 2 rozporzqdzema muustre tinenscv« z dl7l3 22 listopada 
2001 r W sprawie wykonania niekt6rych przepis6w ustawy 0 postepoweniu egzekucyjnym w 
administracji - wierzvciet moze WSZCZqC postepowente eqzekucvjne bez lIprzecfniego ooreczenie 
upomnienia w przypadi<ach gdy zO!Jowlqzany ma ustawowy obow/qzek obttczenie tub uiszczenia 
neteznosct ptenierne] bez wezwania. 
** komputerowy system ewidencji podatku od srodk6w transportowych nie urnozhwia ziiczerua rocznej 
kwoty sciaqnietych zaleqlosci /system rue wyrozrua wplat biezacych od wpJat zaleqlosci/ 

Opr6cz dzialan dotyczacych egzekucji zaleqlosci podatkowych wymienionych 
w powyzszej tabeli. Urzad prowadzil sprawy zwiazane ustanowieniem hipotek 
przymusowych zgodnie z art 164 ust. z dnia 17 czerwca 1966 r 0 postepowaniu 
egzekucyjnym w administracji (t.j. Oz. U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1954 ze zm.). 

Na dzien 30 czerwca 2006 r. ustanowiono w/w hipoteki w zalegtosci 
dotyczqcych: 

- w 31 sprawach. na tqcznq kwot~ 165343.30 zt - podatku od nieruchomosci; 
w 2 sprawach, na tqczna kwot~ 24.398,00 zt - podatku od srodk6w 

transportowych; 
- 7 sprawach. na kwot~ 96.973,60 zt dot. podatku w tqcznym zobowiqzanlu 

[Oow6d: akta kontroli str. 98] 

5.2. Oziatania egzekucyjne 

Badaniu pod wzgl~dem skutecznosci dziatan egzekucyjnych poddano tqcznie 
30 losowo wybranych podatnik6w zalegajqcych z optatq poddanych kontroli 
podatk6w (po 10 z kazdego podatku). 
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u'v 

/ 28 



W zwiazku z niernoznoscia uzyskania z systemu komputerowego listy 
podatnik6w zalegajqcych z oplata podatk6w przez caly kontrolowany okres - do 
badania wybrano podatnik6w wykazanych na liscie podmiot6w zalegajqcych z oplata 
podatk6w na dzien 30.12.2004 r. 

/podatek od nieruchornosci - populacja 524, interwar 52,4 liczba losowa 14,83;
 
podatek od sr. transportu - populacja 181, interwal 18,1 liczba losowa 14,43;
 
podatek rolny - populacja 62, interwal 6,2 liczba losowa - 3,56/
 
Dodatkowo celowo do badania dobrano po 3 podatnik6w majqcych najwyzsza
 

kwote zaleqlosci (wg. stanu na dzien 3006.2006 r.) z tytulu kontrolowanych 
podatk6w (lacznie 9) 

[Dow6d: akta kontroli str. 99-100] 

a) wystawianie upornnien 

Zgodnie z § 3 rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia z dnia 22 listopada 
2001 r. w sprawie wykonania niekt6rych przepis6w ustawy 0 postepowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Oz. U. 137, poz. 1541 ze zm.), zwanym dalej 
rozporzqdzeniem w sprawie wykonania przepis6w 0 postepowaniu egzekucyjnym, 
jeteli neleznosc nie zostanie zaplacona w terminie okreslonym w decyzji lub 
wynikajqcym z przepisu crewe. wierzyciel wysyla do zobowiqzanego upomnienie, z 
zagroteniem wszczecie egzekucji po uplywie siedmiu dni od dnia ooreczenie 
upomnienia. Jednoczesnie, zgodnie z § 2 w/w rozporzqdzenia. wierzyciel jest 
obowiqzany do systematycznej kontroli terminowosci zaplaty zobowiezen 
pienieznych. 

W okresie od wrzesnia 2005 r. do maja 2006 r nie wystosowano zadnego z 
upomnienia do badanych podmiot6w zalegajqcych z oplata podatku rolnego (lacznie 
13 podmiot6w). podczas gdy na koniec okresu kontrolowanego zaleqlosci 
wystepowaly u 8 podatnik6w (5 dobranych losowo 3 celowo). 

[Dow6d: akta kontroli str. 105-106] 

Upomnienia wystosowano w czerwcu 2006 r. (do 8 podmiot6w). Dotyczyfy one 
nastepujacych zaleqlosci: 
Data -.  r Numer--- "'Podmiot Data pfatno~d Kwota 

upomniE::.ni(3 . upomnienia_ zaleqajacy __ .. zaleqlosci /zf/ 
22.06.2006 562 . Aleksandra M. 15.03.2006 42 

15.05.2006 42 
-

23.06.2006 ! 615 Piotr J. 15.09.2005 75,10 
15.11.2005 75,10 

h60f3}OO6 ; 675 Roman K. 
---

15.11.2005 13,40 j 

21.06.2006 456 Piotr D. 15.03.2005* 24,80 
15.05.2005* 24,80 . 
15.09.2005 24,80 
15.11.2005 24,90 ! 

15.03.2006 22,00 ' 
15.05.2006 22,00 

- ----

23.06.2006 I 598 
----

Marcin A. 15.03.2006 . 28,00
~--"--'""1-----

.J 5.05.2p06 __~§,OO 
Zdzisfaw P. 15.03.2006 5485,95 

15.05.2006 5486,00 
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I 22.06.2006 592 Jerzy Z. 15.03.2005 2316,60 
! 15.05.2005 2316,60 . 
I 15.09.2005 2316,60 
, I ; 15.11.2005 2316,50-_ 

! !	 _ 15.03.2006 2357,00 I 

I
L---~- ..._. _ ~. -,-1 ?05.~006 _ 23_~7,QQ 

iI 26.06.2006 644 Janusz T. . 15.09.2005 2904,10 
- .	 15.11.2005 5714,30 

15.03.2006 5838,00 
15.05.2006 5838,00 !L - -- ----- --- ---- ------"--- -------- --~- ------------ --

* W stosunku do tych rat upornnienie wystawiono po raz drugi - pierwsze w dniu 2107.2005 r 

W/w upomnienia wystosowano na laczna kwote 45.693,55 zl., z czego: 
- na kwote zaleqlosci 13.773,00 zl powstalych w okresie 1-2 rniesiecy przed 

data wyslania upornnienia. 
- na kwote zaleqtosci 13 772,95 zf powstalych w okresie 3-4 rniesiecy przed 

data wyslania upomnienia, 
- na kwote zaleqtosci 8.144,20 z! powstalych w okresie 7-8 rruesiecy przed 

data wysrania upomnienia. 
- na kwote zaleqlosci 5.320,6 z! powstalycn w okresie 9-1 0 rmesiecy przed 

data wyslania upomnienia, 
- na kwote zaleqlosci 4.682,8 zf powstalych ponad rok przed data wyslania 

upomnienia. 
[Dowod: akta kontroli str. 110-117] 

W pozostalych badanych sprawach w przypadku, gdy podatnik zaleqa! w 
okresie kontrolowanym z uiszczeniem podatku - Urzad wystosowywaf upomnienia 
stosownie do przcpisow §3 i §4 rozporzadzenia w sprawie wykonania przepisow 0 

postepowaniu egzekucyjnym - stosujac przewidziane przepisami wzory oraz zasad 
doreczania w/w dokumentow 

[Dowod: akta kontroli str. 101-109] 

Zgodnie z zakresem obowiazkow, za sporzadzenie w/w upomnien 
odpowiedzialna byla Pani Dorota Kamiriska, ktora wyjasnita. ze cyt: .. truonosci w 
realizacji powierronvch mi nowych zacia/7 t]. wysylania wezwa/7 cio zaplaty (.) 
wystqpily z powociu zobowiqzania mnie cio wykonywania innych prac lj .. 
- zaangatowania mnie w prace zwiezene z inwentaryzacjq: 
- zekonczenie roku (praca przy sprawozcianiach rocznych) , 
- praca przy wysylaniu ciecyzji platniczych na rok 2006. 
Po zekoncrcoiu prac w styczniu 2006 r. wyslalam w pierwszej kolejnosci wezwania 
cio zaplaty zeleqiosc w pociatku oci nietucnomosci i innych neieznosci. a ciopiero w 
czerwcu po zaksifigowaniu 1i II raty pociatku - na Iqczne zobowiqzanie pieniezne' 

[Dowod: akta kontroli str. 226-227; 220] 

Pani Danuta Szewczyk - Kierownik referatu podatkowego, ktora podpisata z 
upowaznienia Wojta w/w 8 upomnieri w czerwcu wyjasrura m. in., ze cyt .Dnie 
19.05.2005r. powierzylam obowiqzki wystawiania upomnieti pani inspektor Oorocie 
Kemitiskie]. kt6ra r6wniet zajmuje sie ksieqoweniem wplat neteznosci pociatkowych. 
Zamiarem moim bylo usprawnienie prac zwiqzanych z winciykacjq neieznosci 
Jecinakte, upomnienia cila os6b zalegajqcych z opieie pociatku rolnego zostaly 
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wystawione ze znacznym op6tnieniem. (. . .) Jako kierownik referatu podatkowego 
wykonujt;J townie: czynnosci etatowego precownike. zajmujt;J sit;J r6wniet wymiarem 
podatku od nieructiomosci dla os6b prawnych - 87 podatnik6w i dla os6b fizycznych 
- 1 210 podatnik6w. W zwiqzku z tym nie jestem w stanie w pelnym zakresie na 
biezeco tcontroiowec podleglych mi pracownik6w. " 

[Dow6d: akta kontroli str. 119] 

- splaty zaleqlosci podatkowych, na kt6re wystawiono w/w upomnienia dokonaio 3
 
sposrod wymienionych wyzej 8 podatnik6w:
 
- Piotr D - 28.06.2006 r. - splata calosci zobowiqzania;
 
- Piotr J. - 01.08.2006 r. - splata calosci zobowiazania:
 
- Janusz T - 04.07.06 - splata czesci zobowiqzania w kwocie 4.792,20 + odsetki.
 

[Dow6d: akta kontroli str. 106] 

Vvyjasniajaca Pani Danuta Szewczyk przedstawila takze podjete okresie do 
dnia 27.09.2006 r (data zlozenia wyjasnieri) czynnosci egzekucyjne w stosunku do 
poszczeg61nych podmiot6w zalegajqcych z oplata podatku: 
.Odnosrec sit;J do 8 podatnik6w zalegajqcych z opiete podatku rolnego wyjasniam co 
nesiepuje. 

- (. . .)
 
- podatnik z listy nr 33 (Aleksandra M. - przypis kontr.), zaleglosc w kwocie 84,00 
wystawiono upomnienie 22.06. 2006( ne zaleglosc I i II rata 2006 , zeleqlosc za
 
2005( kwocie 183,30 zostala zaplacona w dniu 19 012006(,
 
-podatnik z listy nr 69 (Roman K. - przypis kontr.), zeleqlosc w kwocie 13,40 

wystawiono upomnienie 26.06.2006( dot .reteqiosci IV raty 2005, poniewez kwota
 
nie przekracza 5-krotnej wettosci koszt6w upomnienia nie wystawiono tytulu
 
wykonawczego,
 
- ( .. .) 
-podatnik z listy nr 161 (Zdzis+aw P -przypis kontr) zaleglosc w kwocie 66.482,55
wystawiono upomnienie 23.06.2006r. dot. I i II raty 2006r. na kwott;J 10 972,00 zt. 
Upomnienie nie zostalo odebrane przez dlutnika Wystawianie tytulu wykonawczego 
bylo niemozliwe, gdyt podatnik zwracal sit;J z prosbe 0 roztozenie ne raty zaplaty 
zaleglosci a nesteonie 0 odroczenie terminu pietnosci. Ponadto firma jest ne skraju 
bankructwa i jedynym wyjsciem bylo dokonanie wpisu hipoteki przymusowej w 
kwocie 55 510,55z1 za lata 2004,2005 
-podatnik z listy nr 244 (Jerzy Z. - przypis kontr.) , zaleglosc w kwocie 57 742,20 
zaleglosc w kwocie 34 74,40 jest wptserie jako hipoteka przymusowa, na pozostalq 
zaleglosc za rok 2005 i I, II ratt;J 2006 na kwott;J 23 067,80 wystawiono upomnienie w 
dniu 22.06 2006( a nesiepnie w dniu 03.08. 2006r. wystawiono tytuly wykonawcze ne 
tq kwott;J. Nadmieniam, ze tytuly wykonawcze na zaleglosci podatkowe dla tego 
dlutnika ziozone se w urzetizie skarbowym jut od roku 1999. W roku 2001 nestepi! 
zbieg egzekucji seciowe] i edministrecvjnej. jednakte sprzedat nieruchomosct przez 
komornika sqdowego nie doszla do skutku. 
- podatnik z fisty 206 (Janusz T.- przypis kontr.), zeieqlcsc w kwocie 20.294,40 
wystawiono upomnienie w dniu 26.06.2006r. dot. czesci IV raty 2005 i I, II ratt;J za 
2006 tiesteonie w dniu 01.08.2006r. wystawiono tytuly wykonawcze na w/w kwote.: 

[Dow6d: akta kontroli str. 119] 
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b) kierowanie tytulow wykonawczych do urzedu skarbowego 

Zgodnie z art. 6 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 0 postepowaniu 
egzekucyjnym w administracji (t.j. Oz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.), zwanej 
dalej ustawa 0 postepowaniu egzekucyjnym, w razie uchylania sie zobowiqzanego 
od wykonania obowiqzku wierzyciel powinien podjac czynnosci zrnierzajace do 
zastosowania srodkow egzekucyjnych. Organ egzekucyjny, zgodnie z art 26 § 1 
w/w ustawy, wszczyna eqzekucje administracyjnq na wniosek wierzyciela i na 
podstawie wystawionego przez niego tytulu wykonawczego, sporzqdzonego wedluq 
ustalonego wzoru. 

Jednoczesnie zgodne z przepisami § 5 ust 1 i § 6 ust. 1 rozporzqdzenia w 
sprawie wykonania przepisow 0 postepowaniu eqzekucyjnyrn - po bezskutecznym 
uplywie terminu okresloneqo w upomnieniu wierzyciel wystawia tytul wykonawczy, 
ktory niezwlocznie przesyla do urzedu skarbowego 

W okresie 1 styczeri 2005 - 30 czerwiec 2006 nie wystawiono zadnego tytulu 
wykonawczego w stosunku do 2 podrniotow zalegajqcych z oplata podatku od 
nieruchornosci (podmiotow wybranych do badania celowo - w zwiazku z na.wyzsza 
kwota za'eqlosci na dzieri 30 czerwca 2006 r.) 

[Dowod: akta kontroli str. 101-109] 

W przypadku podatnika - Hydro Energia Drweca Sp. Z 0.0. u! Mlynska 12. 
87-162 Lubicz: 

Kwota zaleqlosci (podstawowej) na dzien 30 czerwca 2006 r. wynosila 
271.155,14 zl (na dzien 1505.2006 r - 270470,14 zl) Zaleqrosc podatkowa byla 
skutkiem nieoplacenia: 

- w okresie 30.03.2005 r. - 28.02.2006 r. rozlozonych na 12 rat zaleqlosci za 
rok 2004 - wynoszqcych 230.213,60 zl (zqodnie z decyzja Vvojta Gminy z dnia 
01.03.2005 r., znak: POO.311 0-P/5/05); 

- w okresie 15.08.2005 - 15.12.2005 r. 5 rat podatku od nieruchornosci na 
kwote 36.831,54 zl: 

- w okresie 15.01.2005 - 1506.2005 r 6 rat podatku od nieruchornosci na 
kwote 4.110,00 zl 

W okresie 1 stycznia 2005 r. - 30 czerwca 2006 r. Urzad wystosowal do w/w 
Spolki racznie 6 upomnien (21012005, 1405.2005. 1306.2005, 14102005, 
23.12.2005, 11052005) W powyzszvm okresie nie wystawiono wobec zaleqlosci 
Spolki Hydro Enerqia Drweca tytulu wykonawczego. 

W dniu 21 lipca (tj po okresie kontrolowanym) Hydro Energia Drweca Sp z 
0.0. zlozyla wniosek na podstawie art. 66 § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej - 0 

przeniesienie prawa wlasnosci (dzialki gruntowej 0 powierzchni 1,13 ha polozonej 
przy ul. Mlyriskiej 12) w poczet wierzvtelnosci 

W dniu 5 wrzesriia 2006 r. Vvojt w odpowiedzi na wniosek wystosowal do w/w 
podatnika pismo w ktoryrn stwierdzono (zgodnie z sporzadzona w Urzedzie Gminy w 
dniu 24 sierpnia 2006 r. opinia prawna), ze przeniesienie prawa wlasnosci. w opinii 
Urzedu Gminy, wymaga posiadania przez podatnika prawa wlasnosci do w/w gruntu, 
podczas gdy Spolke Hydro Energia posiada prawo do uzytkowania wieczystego 
Ponadto watpliwosc W6jta budzilo obciazenie w/w gruntu hipoteka 

[Oow6d: akta kontroli str. 120-133] 
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W sprawie przyczyny braku wystawienia tytulow wykonawczych w stosunku do 
zaleqlosci podatkowych podmiotu Hydro Enerqia Sp. z 0.0. W6jt wyjasnil, ze cyt.: 

;.(. ..) sp61ka powvzsze nabyla nieruchomosc od syndyka masy upadlosci 
Trwajqce wiele lat oostepowenie upeoicsciowe doprowadzilo w koncu do znalezienia 
nabywcy. Zakup miecizv innymi powvi sze] nierucbomosci. kt6ry z pewnoscie byl dla 
inwestora znaczqcym wydatkiem doprowadzJl do splacenia znacznych zaleglosci z 
tytulu podatku od nietuchomosci po upadlym Rolno Przemyslowym Towarzystwie 
Inwestycyjnym ,PZZ" Gmina odzyskala w wyniku czynnosci syndyka kwot~ ponad 1 
milion zlotych. Warto potiniesc. it dluinik me uchylal si~ od kontakt6w z urzeciem 
wielokrotnie przedstawiajqc swoja sytuecje. Owukrotnie odm6wiono dluznikowi 
umorzenia zobowiqzania - 12.07.2004 oraz 4.08.2006 Ciezk» sytuacja dluznika 
wynika z przedluzajqcego S/~ procesu inwestycyjnego Inwestor poni6s1 wydatki 178 

uruchomienie inwestycji - elektrovvni wodnej (w tym szczeqolnosc! na zakup turbin) 
tymczasem na skutek protest6w m.in. Polskiego Zwiqzku W~dkarskiego 0 / Totun 
oraz Prredsiebiorstwe Hodovvlanego .Pstreq" inv/estyc]e nie ulegla jeszcze 
zekonczeniu co uniemotliwie rozooczecie cizieletnosci i przynoszenie zysku z 
kt6rego recreto by dokonywae splaty zeteqiosci. Wszcz~cie egzekucji przeciwko 
dluznikowi natychmiast doprowadziloby do upediosci przeosiebiorcy. 

Warto rezneczyc. iz dluznik zlozyl w dn. 2107.2006 r. w trybie art. 66 
ordynacji podatkowej wniosek 0 przeniesienie dzialki gruntowej na poczet zaleglego 
podatku. Wniosek ten jest obecnie na etapie rozpatrywania przez gmll1~ 

(wnioskodawca jest w trakcie dokonywania przeksztalcenia uzytkowenie wieczystego 
w prawo wiesnosci}. 0 ile nie becizie zadnych innych mozliwosci splaty zediuzenie 
gmina bye moze przychyli sie do ziozoneqo wniosku. " 

W dniu 03.10.2006 r. Pan Marek Olszewski - W6jt Gminy wystosowal pismo 
zadajace wyjasnien od Hydro Energia Drweca Sp. z 0.0. w sprawie obciazenia 
nieruchomosci rnajacej bye przedmiotem przejecia (0 suqerowanej przez Spolke 
wartosci 735.500 zl) hipoteka przymusowq w kwocie 2.388572 zl. 

[Dow6d: akta kontroli str. 179] 

W przypadku podatnika - Elwik Sp. Z 0.0. - ul. Toruriska 87-162 Lubicz: 
Kwota zaleqlosci (podstawowej) na dzien 30 czerwca 2006 r wynosila 

438,842,50 zl. (426.186,50 zl. na dzien 15.05.2005 r.). Zaleqlosc podatkowa 
wynikala z nieoplacenia w terrninie rat podatku od nieruchomosci platnych od 
stycznia 2005 do czerwca 2006 r. (do 15 dnia kazdeqo miesiaca) 

W stosunku do w/w podmiotu w okresie roku 2005 -- I polowy 2006 r. 
wystosowano lacznie 4 upornruen.a (14.04,2005, 13.08.2005, 23.12.2005, 
11,05,2006 r.), z kt6rych ostatnie wystawiono na kwote zaleqlosci podatkowych 
413.530,50 zl. W/w okresie nie wystawiono wobec w/w zaleqlosci tytulu 
wykonawczego. 

[Dow6d: akta kontroli str. 137-143: 144] 

W dokumentacji podatnika - Elwik Sp z 0,0. znajdowary si~ 2 odpowiedzi na 
wystosowane przez Urzad upomnienia - oba podpisane przez Prezesa Zarzadu 
Spolki: 

- w pisrnie z 28.12,2005 r. wnioskowano do W6jta Gminy 0 wstrzymanie 
postepowania i nie naliczanie dodatkowych odsetek: 

- w pisrnie z 19,05.2006 r, wnioskowano do W6jta Gminy 0 nie naliczanie 
odsetek od zaleqlosci podatkowych. 
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Oba wnioski motywowano planowanym porozurnieniem w sprawie przejecia 
przez Grnine od Spolki sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosciach Zlotoria. 
Lubicz G6rny i Lubicz Dolny. 

W odpowiedziach (z dnia 06.01.2006 r. i 01.06.2006 r.) na w/w pisma W6jt 
Gminy wyrazil zqode na to. ze nie bedzie wszczynal postepowania w sprawie 
sciaqniecia zaleqlosci podatkowych w drodze egzekucji administracyjnej. W6Jt nie 
wyrazil zgody na odstqpienie od naliczania odsetek za zwloke. 

[Dow6d: akta kontro!i str. 145-148] 

W sprawie przyczyny braku wystawienia tytulow wykonawczych w stosunku do 
zaleqlosci podatkowych podmiotu Elwik Sp. z 0.0 W6jt wyjasnil, ze cyt: 
,,(.. .) analiza problematyki dotyczqcej ZObOWlqZal7 sp6fki .Elwik" wobec Gminy winna 
bye rozpatrywana z uwzg/~dnieniem specyfiki tej sp6fki. 

Sp6fka .Eiwik" jest sp6fkq. w kt6rej gmina ma zneczece ilosc udziaf6w 
Aktualnie ilose posiadanych przez Gmine udziaf6w w sp6fce to 340 udziaf6w czyli 85 
% kapitafu zakfadowego sp6fki 

Specyticznosc sp6fki .. Elwik" wynika rownie: z okoticznosci, it sp6fka 
wykonuje zadania z zakresu ui.ytecznosci publicznej. kt6re w znecznei mierze Sq 
zadaniami wtesnymi gminy Koniecznosc ooojecie znaczqcych inwestycji w zekresie 
infrastruktury, kt6re przekraczafy mozliwosci finansowe gminy wpfyn~fa na decyzl~ 

rady gminy 0 utworzeniu wsp61nie z inwestorem prywatnym sp6fki kapitafowej Elwik. 
Sp6fka ta podj~fa znaczqce itiwestvcje w zakresie infrastruktury w postaci budowy 
sieci kenetizecyinvct: i wodociqgowych Wybudowafa 7378 metr6w biezecycn 
wociocieqow. 18228 mb kanalizacji senitetnej grawitacyjnej, 7473 mb kanalizacji 
tfocznej qrewitecvjne] oraz 3524 mb kanalizacji deszczowej. Na inwestycje 
powytsze sp6fka przeznaczyfa niemal ceiosc posiadanych srodk6w tiuensowvc), 
Budowa sieci kanalizacyjnych na ierenie gminy w oczywisty spos6b wpfyl7le 
pozytywnie na zvcie tokelne] spotecrnosci 

Zadaniem Elwiku jest townie: biezece dostawa wody i odprowadzanie 
scieko» na rzecz tuonosci gminy Gmina Lubicz ma nad tym pefna kontrole poprzez 
coroczne zatwierdzanie w torrnie uchwaf rady gminy taryf na dostewe wody i 
odprowadzanie sciekow. Nalety zeuwezvc. it (. . .) Gmina przez cafy okres 
dziafalnosci sp6fki ma wpfyw na jej decyzje i dzieletnosc jako jej uozietowiec 
Aktywnose gmll7y doprowadzifa tn.in. do znaczqcego poprawienia sytuacji sp6fkl 
poprzez urnorzenie zobowiqzal7 sp6fki poprzez zwolnienie z dfugu przez wierzyciela 
sp6fki - drugiego udziafowca sp6fk~ PBG sp. z 0.0. kt6ra umorzyfa zobowierenie 
Elwik z tytufu udzielonej potyczki w kwocie 3. 5 min. zfotych Przedmiotowa 
potyczka posfutyfa uprzednio Elwikowi na dokonanie zapfaty na rzecz Grniny 
czynszu dziertawnego za czietrew« sieci kanalizacji sanitamej, deszczowej i 
wodociqgowej (chodzi 0 inne sieci nit te wybudowane przez Elwik) Posreonio wiec 
w oczywisty spos6b skorzystafa na tym Gmina. 

Poojecie krok6w windykacYlnych poprzez wystawienie tytuf6w 
wykonawczych i wsrczecio egzekucji poprzez urzqd skarbowy mogfoby uttucinic 
bieiece dostewe wody na rzecz jej tnieszkencow i uniemozliwic ookonczenie 
rozooczetych inwestyc]; 

Gmina miafa przy tym rowniez na uwadze zobowiqzania umowne Elwik m.in. 
zwiqzane z wykonywanymi inwestycjami. Niewypefnienie zobowiqzan przez Elwik 
mogfo rocizic roszczenia odszkodowawcze tej sp6fki wobec innych podrniot6w co 
posteonio i tak dotkneloby qmine poprzez uniemoiliwienie, a prrynejmnie] 
przesuniecie w czasie ookonczenie inwestycji kanalizacyjnych 
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Zezneczvc mozne tekze. it mozne byte tniec necizieje, it ttwejece praee nad 
ustawq 0 partnerstwie publtezno prawnym obejmq zwolnieniem od podatku od 
nietucnomosci sp61kt tego typu (tekze powstale przed wejscietn w zycie ustawy) 

Wskazac nalety. it zobowiqzanie podatkowe Elwik ulegnie w najblitszym 
ezasie umorzeniu poprzez przejecie wlesnosci czesci wybudowanyeh przez Elwik 
sieci. Odpowiedni wniosek w trybie ordynaeji podatkowej zostal przez dlutmka 
ztozonv. Z uwagi na spelnienie wymeqer) wynikajqeyeh z art. 66 ordynaeji 
podatkowej oraz okolicznosc it Gmina nebedzie wlesnosc sieci znaeznie ponize] 
wettosci ieh wytworzenia wniosek powytszy zostanie rozpatrzony pozytywnie " 

[Dow6d: akta kontroli str. 134-135] 

Pod ustaleniu opisanego wyzej stanu faktycznego Urzqd Gminy (w okresie 
przeprowadzania kontroli), podjal nastepujace dzialania zrnierzajace do 
wyegzekwowania od Spolki Elwik zaleqlosci podatkowych. 

W dniu 25 wrzesnia 2006 r Elwik Sp z 0.0 ztozyta na podstawie art. 66 § 1 
pkt 2 ordynacji podatkowej wniosek 0 przejecie nieruchornosci tj: 

- sieci kanalizacji deszczowej w Lubiczu G6rnym i Zlotorii 0 dluqosci 3394 mb. 
- sieci kanalizacji deszczowej w rniejscowosci Lubicz Dolny 0 dluqosci 585 mb. 

w zamian za zaleqlosci w podatku od nieruchornosci. 
[Dow6d: akta kontroli str. 159-160] 

W dniu 30 wrzesnia 2006 r., na podstawie art. 66 §1 pkt 2 ordynacji 
podatkowej, zawarte zostalo porozumienie rniedzy Gmina - reprezentowanq przez 
W6jta Gminy a .Elwik" Sp. z 0.0. na mocy kt6rego spolka przekazala Grninie 
wlasnosc sieci kanalizacji deszczowej 0 lacznej wartosci 535.092 zl brutto w zamian 
za wyqasniecie zobowiqzania podatkowego. W zwiazku z tym, ze zobowiazanie 
podatkowe wynosilo w dniu podpisania porozumienia 538755.50 zl (475810.50 
zaleqlosci podstawowej i 61945 z! odsetek) tzn byto wieksze od wartosci 
przekazanego rnajatku 0 3.647.50 zl .Elwik" zobowiazany zostal do splaty tej CZ~SCI 

zobowiazania w ciaqu 7 dni kalendarzowych od zawarcia porozurnienia. 
[Dow6d: akta kontroli str 166] 

Vvartosc przekazanej SleCI kanalizacj deszczowej - zostala okreslona 
operatem szacunkowym z dnia 2 wrzesnia 2006 r. przez rzeczoznawce 
majqtkowego. 

Mozliwosc wyqasniecia zobowiazania podatkowego na wniosek "Elwik" Sp z 
0.0., jego forme i tryb - ustalono w oparciu 0 opinie prawna z dnia 28.09.2006 r. 
Radcy Prawnego Urzedu Gminy 

[Dow6d: akta kontroli str. 167-170] 

W dniu 30.09.2006 r. dokonano przekazania w/w skladnika majatku 
[Dow6d: akta kontroli str 171] 

W zwiazku z powyzszym Urzad Gminy w dniu 3 pazdziernika wydal 
postanowienie 0 rozliczenie kwoty 535092,00 zl na poczet zaleqlosci w podatku od 
nieruchornosci za rok 2005 i 2006 oraz odsetek obliczonych na dzieri 30092006 r 
W dniu 4 pazdziernika wydano decyzje stwierdzajaca wyqasniecie zobowiazarua 

[Dow6d: akta kontroli str. 175-178] 
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Spolka .Elwik" dokonala w dniu 
zaleqlosci w wysokosci 3.647,50 z! 

16.10.2006 r. wplaty pozostalej kwoty 

[Oow6d: akta kontroli str. 172] 

5.3 Przyczyny i skala wystepowania w Grninie przypadk6w przedawnienia 
zobowiazan z tytutu objetych kontrola podatkow. 

W okresie lat 2004-2006 (I polrocze) przedawnieniu uleqlo lacznie 25 
zobowiazan podatkowych, na laczna kwote (bez odsetek) - 14.365,49 zl. z czego: 
- 6148,70 w 2004 r. 
- 8216,79 w 2005 r. 
- w 2006 r. II polrocze/ nie stwierdzono przedawnienia zobowiazan podatkowych 

Badaniu poddano wszystkie w/w przypadki przedawnien We wszystkich 
przypadkach przedawnianie nastapilo po stwierdzeniu przez Urzad Skarbowy 
bezskutecznosci egzekucji, ktora uzasadniono 

- w 9 przypadkach - niernoznoscia ustalenia adresu zamieszkania; 
- w 16 przypadkach - niesciaqalnoscia. 

[Oow6d: akta kontroli str 151-152] 

6. Prawidlowosc i skutocznosc prowadzenia przez gminy wtasnych kontroli 
podatkowych. 

W dniu 23 wrzesnia 2004 r. W6Jt Gminy wydal zarzqdzenie Nr ORG/090-21/04 
w sprawie ustalenia regularninu kontroli wewnetrznej w Urzedzie Gminy l.ubicz 

Powyzsze zarzqdzenie ustalilo Regularnin Kontroli Vvewnetrznej (zwany dalej 
Regulaminem) oraz powierzalo jeqo wykonywanie - skarbnikowi Giny, kierownikom 
kom6rek organizacyjnych urzedu Gminy oraz pracownikom upowaznionym do 
wykonywania okreslonych czynnosci kontrolnych. 

Powyzszy Regulamin okresla! m .in nastepujace zagadnienia: podstawowe 
cele kontroli. przedmiot kontroli wewnetrznej: podstawowe zadania kontroli 
wewnetrznej; kryteria realizacji zadan kontrolnych: podstawy organizacji kontroli: 
rodzaje i formy kontroli; podstawowe zasady i orqanizacja kontroli funkcjonalnej; 
kontrola dokument6w: podstawowe cele, zasady i organizacja kontroli 
instytucjonalnej; planowanie kontroli: obowiazki koritrolujacych: obowiqzki kierownika 
kom6rki kontroli: przebieg postepowania procedury kontroli; spos6b 
dokumentowania czynnosci kontrolnych zasady kontroli jednostek orqanizacyjnych: 
wzory dokument6w w postepowaniu kontrolnym. 

W szczeqolnosci: 
Jako obszar objety w/w Reqularninern okreslono w §8 - gromadzenie 

dochod6w, wydatkowanie srodkow publicznych. gospodarka mieniem komunalnym 
oraz realizacja ustawy 0 zam6wieniach publicznych. 

Ustalono w § 18 w zw. z §22 w/w Regulaminu trzy formy prowadzenia kontroli 
funkcjonalnej zwiqzane z etaparru dzialari: 

- wstepna (badanie decyzji i operacji planowanych): 
- biezaca (badanie czynnosci i operacji podczas ich wykonywania): 
- nastepcza ( badanie przedsiewziec i czynnosci juz zrealizowanych): 
W § 36 w/w Regulaminu okreslono dziedziny objete kontrola instytucjonalna 
- zarzqdzanie dzialalnoscia; 
- kompetencje; 
- ewidencjonowanie i przetwarzanie operacji; 
- ewidencja skladriikow majatkowych: 
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- zabezpieczenie dokument6w;
 
- zqcdnosc stanu wynikajaceqo z ksiqg ze stanern faktycznyrn.
 

[Dow6d: akta kontroli str. 153-162] 

W Urzedzie Gminy nie powolano kom6rki audytu wewnetrzneqo. Osiqgane 
przychody i wydatki Gminy w latach 2003-2005 wynosily zgodnie ze sprawozdaniami 
budzetowyrni rocznymi (Rb-NDS): 
w 2003 r. doch6d - 24.534 tys. zl.: przych6d 1.456 tys zl.: wydatki 23.626 tys. zl.: 
w 2004 r. doch6d - 24.390 tys. zl.: przych6d 5.000 tys. zt.: wydatki 26.577 tys. zl., 
w 2005 r. doch6d - 29.863 tys zl.: przych6d 7.835 tys. zl.: wydatki 33.005 tys. zl.: 
W zwiazku z powyzszyrn - nie przekroczono progu przychod6w srodkow 
publicznych i wydatk6w srodkow publlcznycn (w wysokosci 35.000 tys. zl.) 
zobowiazujacy Crnine do prowadzenia audytu wewnetrzneqo w latach 2004-2006. 

W latach 2004-2006 (I kwarta-) Urzqd Gminy przeprowadzil lacznie 8 kontroli 
podatkowych, z czego 3 w 2004 r. i po 2 w latach 2005-2006 (I kwartal). 

Zakres wszystkich 8 kontroli obejrnowa: ustalenie faktycznej podstawy 
opodatkowania nierucnornosci (w tym w 2 przypadkach - w zwiazku z 
prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej). 

Badaniu poddano prawidlowosc przeprowadzenia wszystkich z w/w kontroli 
Wszystkie 8 kontroli przeprowadzano na podstawie imiennego upowaznienia 

wystawionego przez W6jta -zgodnej z art. 283 ordynacji podatkowej; 
Czynnosci kontrolne obejmowaty m. m.: 
- przeprowadzenie wizji lokalnej - w 7 przypadkach (w jednym dwukrotnie); 
- przesluchanie swiadka - w 1 przypadku: 
- zadanie udostepnienia dokument6w i sporzqdzanie z nich kopii - w 2 

przypadkach. 
Przebieg w/w 8 kontroli udokumentowano w protokolach - zgodnie z art. 290 

ordynacj podatkowej. 
W jednyrn przypadku - stwierdzono prowadzenie przez podatnika dzialalnosci 

qospodarczej, co nie zostalo zqloszone organowi podatkowemu: 
W jednym przypadku - stwierdzono brak zqloszenia do opodatkowania 

budynku gospodarczego. 
W powyzszych 2 przypadkach wydano decyzje ustalajace wysokosc 

zobowiqzania. W rezultacie uzyskano efekty finansowe w wysokosc: 1983,10 zl. 
Pozostale 6 kontroli nie wykazalo rozbieznosci porniedzy stanem faktycznym a 

podstawa opodatkowania. 
[Dow6d: akta kontrol i str. 163-165] 

Pani Damita Szewczyk Kierownik Referatu Podatkowego wyjasnila przyczynq 
przeprowadzenia 8 kontroli w okresie kontrolowanym. byl cyt. ..( ) cbowiezek 
wynikajqcy z Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie 
ewidencji pocietkowe] nietuchomosci. W zwiqzku z tym precowrucy bvl! 
zaangazowani przy pracach zwiqzanych z wprowadzaniem danych 0 podatnikach I 

przedmiotach opodatkowania zgodnie z wymogami okreslotiymi w w/w 
rozporzqdzeniu tj. identyfikator6w dzialek ewidencyjnych. numer6w ks/qg 
wieczystych itp Byly i se to zadania ponadplanowe. wymagajqce znacznych 
naklad6w pracy. 

Nalezy netimienic. ze organ podatkowy korzystal z uprewnien wyl7lkajqcych z 
art. 274a Ordynacji podatkowej wzywajqc podatnik6w kt6rzy rozpoczynali 
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poszerzali prowadzenie dzielelnosci gospodarczej lub wydziertawiali nieructiomosci 
na ten cel. Cpierejec sie 0 dane referatu prowadzqcego ewiciencje dzieielnosc! 
gospodarczej oraz informacje uzyskane od soltys6w i innych zrooe), tut Urzqd wys!a! 
w roku 2004 - 96 wezwan. w 2005 r. - 124. w 2006 r. - 193" 

[Dow6d: akta kontroli str. 232J 

7. Realizacja przez gminy zaleceri RIO wydanych w trybie nadzoru w zakresie 
ustalania i realizacji podatk6w objetych kontrola, 

W okresie kontrolowanym. zgodnie z wpisami w ksiazce kontroli Urzedu, RIO 
nie przeprowadzila kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy. 

Ostatnia kompleksowa kontrola gospodarki finansowej qrruny. 
przeprowadzona przez RIO odbyla sie w Urzedzie w okresie 9 stycznia - 13 marca 
2003 r. 

W okresie kontrolowanym odbyla sie w dniach 20-23 wrzesnia 2004 r. kontrola 
sprawdzajaca kt6rej przedmiotem byto wykonanie zalecen wynikajqcych z w/w 
kontroli kompleksowej. Kontrola sprawdzajaca rue obejrnowala zagadnien 
dotyczqcych podatk6w lokalnych 

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli nizej wyrnienionych pouczen 
kontroler informuje Pana W6jta 0 przysluqujacyrn mu prawie 

- Zqloszenia przed podpisaniem protokolu kontroli. w terminie 14 dni od daty 
otrzymania niniejszeqo protokolu kontroli. pisemnych. umotywowanych zastrzezen. 
co do ustalen zawartych w protok61e kontroli (art. 55 ust. 1 i 2 ustawy 0 NIK); 
- Odmowy podpisania niniejszego protokolu kontroli, z jednoczesnym obowiqzkiem 
zlozenia na te okolicznosc, w terminie 7 dni. wyjasnien dotyczacych przyczyn 
odmowy podpisania protokolu kontroli (art. 57 ust. 1 ustawy 0 NIK). W przypadku 
zqloszenia zastrzezen. termin 7 dni - zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy 0 NIK - biegnie 
od dnia otrzymania ostatecznej uchwaly w sprawie ich rozpatrzenia; 
- Zlozeriia z wlasnej inicjatywy na pismie dodatkowych wyjasnieri, co do przyczyn 
i okolicznosci powstania nieprawidlowosci opisanych w niniejszyrn protok61e kontroh, 
w terminie uzgodnionym z kontrolerem (art. 59 ust. 2 ustawy 0 NIK). 

o przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do ksieqi ewidencji kontroli pod 
numerem 2. 

W tresci protokolu koritroh dokonano nastepujacych poprawek (skresien, 
uzupelnien): 
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, Grzeqorz Piotrowski 
rnlodszy inspektor. k. p 

Lubicz, 31.10.2006 r. 
W6Jt Gminy Lubicz 

Marek Olszewski 

Protokol sporzadzono w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach. z kt6rych jeden w 
dniu 31.10.2006 r doreczono Panu Markowi Olszewskiemu, W6jtowi Gminy . 
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/podpis kontrolera/ 

Kwituje odbi6r jednego egzemplarza protokolu kontroli: 

Lubicz, 31.10.2006 r.
 
W6jt Gminy Lubicz
 
Marek Olszewski
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