
Protokół 

z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska z dnia 19.03.2014 r. 

 

 

Komisja Rewizyjna w składzie jak w załączonej liście obecności zajmowała się 

„Kontrolą wykonania i umorzenia podatków od osób fizycznych i prawnych za rok 

2013”, tj. podatków rolnych, od nieruchomości, od środków transportowych. 

Komisja otrzymała sprawozdanie Rb z wykonania planu dochodów 

budżetowych i wykazy zaległości i umorzeń osób prawnych i fizycznych na dzień 

31.12.2013 r. 

Zaległości osób prawnych w podatku od nieruchomości wynoszą na 31.12.2013 r. 

kwotę 20 961,04 zł, w tym dotyczące samego roku 2013 – 9 118,00 zł. 

Na wykazie zaległości osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcza są 22 

pozycje, kilka z nich to zaległości powyżej 1 000 zł, są tam również zaległości z lat 

ubiegłych. 

Wykaz umorzeń od środków transportowych zawiera 3 pozycje, są to płatności 

rozłożone na raty, a według pracownika d/s podatków do dnia kontroli kwoty te 

zostały uregulowane. 

W przypadku 1 osoby, która wystąpiła o umorzenie, został ten wniosek pozytywnie 

załatwiony, umorzona kwota to 7 272 zł + 618 zł odsetek. 

Również w wykazie umorzeń podatku od nieruchomości osób prawnych, znajduje się 

zapis o umorzeniu kwoty 1 667 zł + 255 zł odsetek. 

Komisja nie zgłosiła zastrzeżeń. 

O umorzenie części lub całości podatku rolnego występowało w 2013 roku  

30 rolników, dwie z nich załatwiono odmownie. Są to najczęściej kwoty nie 

przekraczające jednorazowo 50 zł. Umorzenie tego podatku to kwota 3 970 zł + 255 zł 

z tytułu odsetek. 

Komisja sprawdziła również losowo przedsiębiorców z terenu gminy pod kątem 

zarejestrowania działalności sprawdzając zapisy w ewidencji przedsiębiorców poprzez 

Internet w „centralnej Ewidencji Informacji o działalności gospodarczej”. 

Uwagi Komisji: 

Wykaz imienny umorzeń znajduje się w miejscu niewidocznym. Komisja 

wobec tego wnioskuje ponownie, aby takie wykazy umieszczać w miejscu 

ogólnodostępnym – tj. na tablicy ogłoszeń przy wejściu do budynku Urzędu Gminy. 

Komisji odmówiono dostępu do deklaracji składanych przez przedsiębiorców, o które 

zwracała się w celu sprawdzenia deklarowanych przez nich wielkości będących 

podstawą opodatkowania. Wobec powyższego Komisja nie mogła ocenić poprawności 

i rzetelności tych deklaracji. 

                                                                                  Podpisy Komisji: 

1. Lubach Cecylia …………….. 

2. Bryk Stanisław……………… 

3. Łakomy Robert ……………...  

4. Dłużeń Danuta ……………… 



5. Kluk Zygmunt ………………. 

6.  


