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              Tczew, dnia 22.01.2018 r. 

PROTOKÓŁ nr 3/2017 

z przeprowadzonej kontroli 

 

Na podstawie § 97 oraz § 92 STATUTU MIASTA TCZEWA; oraz w oparciu o niżej wymienione ustawy, 

uchwały, akty i obowiązujące przepisy prawne: 

     1. Statut Miasta Tczewa - Uchwała Nr XLIX/433/2010  Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.09.2010 r. 

     2. Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017 r. - Uchwała Nr XXXI/268/2017 Rady Miejskiej     

         w Tczewie z dnia 29.06.2017 r. 

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: 

 

Skarbnik Miasta Tczewa 

83-110 Tczew, ul. Piłsudskiego 1 

2. Imię i nazwisko kontrolujących: 1. Krzysztof Misiewicz – przewodniczący 

zespołu 

2. Zenon Drewa – członek zespołu 

3. Marcin Szulc – członek zespołu 

4. Zbigniew Urban – członek zespołu 

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: Kontrolę rozpoczęto w dniu 22.08.2017 r.  

Kontrolę zakończono w dniu 19.12.2017 r.  

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli: Zaległości podatkowe wobec budżetu miasta za 

lata 2015-2016 

5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: Helena Kullas – Skarbnik Miasta Tczewa 

6. Przebieg, ustalenia i wynik czynności kontrolnych: 

Kontrola rozpoczęła się 22.08.2017 r.  i trwała do dnia 19.12.2017 r.  

 

Zespół kontrolny sformułował pytania dotyczące zaległości podatkowych w latach 2015-2016 pismem 

BRM.1711.3.2017 z dnia 07.09.2017 r., na które otrzymał odpowiedzi pismem SK.1712.1.2017 z dnia 

28.09.2017 r. 

 

BRM.1711.3.2017 z dnia 07.09.2017 r., na które otrzymał odpowiedzi pismem SK.1712.1.2017 z dnia 

28.09.2017 r. 

 

Po zapoznaniu się z odpowiedziami zespół spotkał się z panią Skarbnik Heleną Kullas i podczas 

rozmowy sformułował kolejne pytania, na które otrzymał odpowiedzi pismem SK.1712.1.2017 z dnia 

30.10.2017 r.  

 

Podczas kontroli ustalono, że: 

 

Zaległości podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 1 614 917,44 

zł przy 1991 dłużnikach, przy czym dla 38 dłużników nastąpiło przedawnienie na kwotę 17 143,03 zł. 

W roku 2016 na dzień 31.12 zaległości z tytułu tegoż podatku od osób fizycznych wynosiły 
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1 973 780,63 zł przy 1996 dłużnikach, a dla 35 dłużników nastąpiło przedawnienie na kwotę 34 022,24 

zł. 

 

W przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec roku 2015 zaległość wynosiła 

3 653 333,29 zł przy ilości 38 dłużników przy czym dla jednego dłużnika nastąpiło przedawnienie na 

kwotę 21 432,80 zł.  

Na koniec roku 2016 zaległości podatkowe z tego tytułu wynosiły 3 867 764,35 zł przy 42 dłużnikach. 

 

W obydwu latach znaczna część zaległości podatku od nieruchomości w przypadku osób prawnych, bo 

ponad 2 mln zł dotyczyła podmiotów gospodarczych w upadłości. 

 

Zaległości w przypadku podatku od środków transportowych na koniec każdego roku przedstawiały się 

następująco: 

 

Rok 2015 – osoby fizyczne – kwota zaległości to 123 694,17 zł przy 27 dłużnikach a kwota 

przedawnienia w tym roku to 18 626,10 zł dla 4 dłużników. 

Rok 2016 – osoby fizyczne – kwota zaległości to 125 022,62 zł przy 20 dłużnikach a kwota 

przedawnienia w roku 2016 to 5 303,00 zł dla 3 dłużników. 

Rok 2015 – osoby prawne – kwota zaległości to 23 669,58 przy 5 dłużnikach, przedawnień nie było. 

Rok 2016 – osoby prawne – kwota zaległości to 20 681,58 zł przy 4 dłużnikach a kwota przedawnienia 

w roku 2016 to 650,00 zł dla jednego dłużnika. 

 

W przypadku zaległości podatku rolnego z informacji za lata 2015-2016 wynikało, że: 

 

- koniec roku 2015 - zaległy podatek od osób fizycznych to 5 623,45 przy 54 dłużnikach, a kwota 

przedawnienia to 13,00 zł dla 2 dłużników, 

- koniec roku 2016 - zaległy podatek od osób fizycznych to 2 792,05 przy 47 dłużnikach, a kwota 

przedawnienia to 9,00 zł dla 3 dłużników, 

- koniec roku 2015 - zaległy podatek od osób prawnych to 129,00 przy jednym dłużniku, przedawnień brak, 

- koniec roku 2016 – brak zaległości podatkowych od osób prawnych. 

 

Zespół kontrolny ponadto przeanalizował przyczyny powstawania przedawnień i najczęściej były to: 

 

- postanowienia Naczelników Urzędów Skarbowych 

- fakt, iż postępowanie egzekucyjne przewyższało wysokość zaległości podatkowych 

- śmierć podatnika i najczęściej brak spadkobierców 

- fakt braku możliwości wyegzekwowania należności (brak majątku, brak dochodów, upadłość) 

- postanowienia komornicze. 

 

Zespół kontrolny stwierdził, iż sprawy są załatwiane rzetelnie i zgodnie z prawem.  

 

Po zapoznaniu się z dostarczonymi materiałami oraz rozmowami z panią Skarbnik Miasta Zespół Kontrolny 

sformułowały następujące wnioski: 

 

Wnioski i ustalenia pokontrolne: 

1. Zespół wnioskuje, aby jeszcze bardziej zintensyfikować działania, w celu niepowstawania przedawnień. 

2. Zespół wnioskuje, żeby w miarę możliwości częściej przenosić zaległości podatkowe na hipoteki, lub na 

osoby trzecie (np. członków zarządów spółek). 
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Uwagi: 

Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach, które 

otrzymują: 

Data i podpis 

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie  

Mirosław Augustyn 

24.01.2018 r. Mirosław Augustyn 

2. Prezydent Miasta Tczewa 

Mirosław Pobłocki 

24.01.2018 r. Mirosław Pobłocki 

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Zenon Drewa 

24.01.2018 r. Zenon Drewa 

4. Skarbnik Miasta Tczewa 

Helena Kullas 

24.01.2018 r. Helena Kullas 

 

Uwagi do protokołu: zdania odrębne: 

 Nie sformułowano uwag i zdań odrębnych do niniejszego protokołu. 

Załączniki: 

1. Pismo BRM.1711.3.2017 z dnia 22.08.2017 r. – rozpoczęcie kontroli  

2. Pismo BRM.1711.3.2017 z dnia 07.09.2017 r. – pytania kontrolne  

3. Pismo SK.1712.1.2017 z dnia 28.09.2017 r. – odpowiedzi na pytania kontrolne  

4. Pismo SK.1712.1.2017 z dnia 30.10.2017 r. – odpowiedzi na dodatkowe pytania  

5. Pismo BRM.1711.3.2017 z dnia 19.12.2017 r. – zakończenie kontroli 

Zapoznałem/am się z treścią niniejszego Protokołu pokontrolnego: nie wnoszą uwag i zastrzeżeń. 

Zespół kontrolny: Data i podpis: 

1. Krzysztof Misiewicz 23.01.2018 r.  Krzysztof Misiewicz  

2. Zenon Drewa 23.01.2018 r.  Zenon Drewa 

3. Zbigniew Urban 25.01.2018 r.  Zbigniew Urban 

4. Marcin Szulc 23.01.2018 r.  Marcin Szulc 

Pouczenie: 

1) Zgodnie z § 98 Statutu Miasta Tczewa „3. W przypadku odmowy potwierdzonej podpisem i datą podpisania protokołu 

przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 7 dni od daty odmowy – 

pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. 4. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 3 składa się na ręce Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej.”  

2) Zgodnie z § 99 Statutu Miasta „1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady 

uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. 2. Uwagi o których mowa w ust.1składa się w terminie 14 dni od daty 

przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.” … 

Zapoznałam się z treścią niniejszego Protokołu pokontrolnego. 

Kierownik kontrolowanego podmiotu: Data i podpis 

1. Skarbnik Miasta Tczewa – Helena Kullas 24.01.2018 r.  Helena Kullas 


