
Protokół Nr 2/15 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów 

z dnia 27 marca 2015 roku 

Temat kontroli; 
Kontrola w zakresie realizacji zobowiązań podatkowych i za wodę za 2014r. 

Komisja Rewizyjna w składzie: 
1.Mirosław Lewusz - Przewodniczący Komisji 
2.Dariusz Sołtys - członek 
3.Andrzej Wiśniewski - członek 

Podczas kontroli uczestniczyli: 
Pan Dariusz Szykuła 
Pan Piotr Szmidt 
Pani Ewelina Droździel - Szykuła 
Pani Aldona Stroczyńska 
Pani Agata Malicka 

- Wójt Gminy 
- Sekretarz Gminy 
- Skarbnik Gminy 
- pracownik UG 
- pracownik UG 

Sprawozdanie należności podatkowych od osób fizycznych 
W roku 2014 dokonali wpłat na łączną kwotę - 763 705,73 zł 
-podatek od nieruchomości - 205 895,75 zł 
-podatek rolny - 510 128,02 zł 
-podatek leśny - 47 681,96 zł 

W porównaniu z 2013 rokiem wzrosły wpłaty: 
-w podatku od nieruchomości o 8741,52 zł 
W porównaniu z 2013 rokiem zmalały wpłaty : 
- podatek rolny o 29748,47 zł 
-podatek leśny o 5 750,61 zł 

Zaległości na dzień 31.12.2014 roku zadłużenie podatników wynosi - 238 732,07 z czego: 

-podatek od nieruchomości - 101 396,30 zł 
-podatek rolny - 124 514,80 zł 
-podatek leśny - 12 820,97 zł 

W porównaniu z 2013 rokiem nastąpił wzrost zaległości o: 
-podatek od nieruchomości - 4 568,25 zł 
-podatek rolny - 19 977,76 zł 
-podatek leśny - 1 820,43 zł. 

Ponadto zaległości zabezpieczono hipoteką w kwocie 45 162,43 zł z czego: 

- podatek od nieruchomości 22 628, 60zł 

-podatek rolny 22 454, 04 zł 

-podatek leśny 79,79 zł 

W roku 2014 wystawiono 176 upomnień na łączną kwotę - 121 660,63 zł. 
Wystawiono 46 tytułów na kwotę - 6 885,39 zł. 
Rolnicy w 2014 roku złożyli 467 wniosków o zwrot części podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego. Zwrócono - 199 157,03 zł. 

Podatek od osób prawnych 
W 2014 roku podatkiem od nieruchomości objęto 48 podatników, 



-wpłacono - 414 229,60 zł., 
-odsetki od nieterminowych wpłat - 326,00 zł. 
-wystawiono 4 upomnienia. 

Zaległości na koniec 2014 r. wynosiły - 802 786,74 zł. 

Podatek rolny 

W 2014 roku podatkiem rolnym objęto 23 podatników 
-wpłacono - 9 924,00 zł 
Zaległości na koniec 2014 r. nie stwierdzono. 
W 2014 roku podatkiem leśnym objęto 11 podatników, 
- wpłacono - 62 325,00 zł 

Zaległości wynosiły- 2 zł., realizacja poboru podatku leśnego wynosiła 99%., 
Obecnie wynoszą 278,00 zł 

Środki transportowe 
Osoby prawne - podatkiem objęto 4 podatników, opodatkowano łącznie 10 pojazdów. 
-dokonano wpłat na kwotę - 12 951,40 zł. 
-pobrano odsetki od nieterminowych wpłat - 644,14 zł. 
-koszty upomnień - 32,00 zł. 
-zaległości na 31.12.2014 r. - 78 407,94 zł. 
W 2010 roku wystawiono i doręczono 5 upomnień. 
Pobór podatku wynosił 14%. 

Zużycie wody 
Za okres od 01.01. do 31.12.2014 r przypis wynosił - 106 638,21 zł. 
-dokonano wpłat na sumę - 100 211,70 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości -
556,18 zł. 
- dokonano odpisów na kwotę - 212,83 zł 
Zaległości w opłatach za zużyta wodę na dzień 31 grudnia 2013 r wynoszą - 3605,29 zł., a na 
dzień 30 czerwca 2014r. wynosiły 7956,59zł 
Na dzień 31 grudnia 2014r. zmniejszyły się do kwoty 4713,79 zł. 
Wystawiono i dostarczono 181 wezwań do zapłaty. 

Kanalizacja 
W 2014 roku odnotowano 16 odbiorców objętych usługą odprowadzenia ścieków. 
Przypis za 2014 rok wynosił - 16 006,24 zł. 
-Wpłacono - 16002,46 zł, pobrano odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości - 21,47 zł. 
-wystawiono trzy wezwanie do zapłaty. 
Zaległości wynoszą - 68,58 zł. 

Komisja stwierdziła, że pracownicy Urzędu Gminy podjęli wszelkie możliwe działania mające na 
celu wyegzekwowania należnych podatków. Kwoty które uległy przedawnieniu dotyczą przypadków 
w których egzekucja należności okazała się bezskuteczna. 

Podpisy Komisji: 

1. Mirosław Lewusz - Przewodniczący 

2. Dariusz Sołtys - członek 

3. Andrzej Wiśniewski - członek 


