
1 

 

Protokół nr  11/2012 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej   

Rady Gminy  Poczesna  z dnia 23 marca 2012 roku. 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 

 
Ad.1 
 
Zestawienie wpłat i ściągalności podatków od osób prawnych oraz fizycznych 
omówiła Kierownik Referatu Finansowo - Podatkowego, Agata Adamus. 
 
Głos zabierali: 
- Przewodniczący Komisji, Adam Morzyk zapytał z czego wynika ok. 5% 
nieściągalnych należności. 
 
- Kierownik Referatu Finansowo - Podatkowego, Agata Adamus – są to dwie 
największe zaległości z 2008 roku. 
 
- Przewodniczący Komisji, Adam Morzyk – skąd różnica ok. 200 tys. w przypisie  
w porównaniu do roku poprzedniego. 
 
- Kierownik Referatu Finansowo - Podatkowego, Agata Adamus wyjaśniła, że jest to 
spowodowane zamknięciem działalności gospodarczej przez wiele firm. 
 
- Grzegorz Sikora zapytał czy jest szansa ściągnięcia tych dwóch należności z 2008 
roku. 
 
- Kierownik Referatu Finansowo - Podatkowego, Agata Adamus odpowiedziała, że 
wystawione zostały tytuły egzekucyjne i wpisy na hipotekę. Egzekucja w tych 
przypadkach jest bezskuteczna. 
 
- Zastępca Wójta, Andrzej Lech – zdarza się, że spłacają później i warto czekać. 
Podkreślił, że wpływy podatku utrzymują się na zadowalającym poziomie. 
 
- Grzegorz Sikora zwrócił uwagę, że nie ma problemu w ściągalności podatku od 
osób fizycznych, problemem są przedsiębiorcy. Zaproponował bardziej wnikliwą 
analizę płacenia podatku przez osoby prawne. 
 
Na tym dyskusje zakończono. 
 

1. Kontrola wpłat i ściągalności podatków od osób prawnych oraz fizycznych. 
2. Kontrola umorzeń podatków w 2011 roku. 
3. Kontrola wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2011 roku. 
4. Kontrola wykorzystania urlopów przez pracowników Urzędu Gminy.  
5. Kontrola gospodarki finansowej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011 

rok. 
6. Sprawy różne. 
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Ad.2 
 
Informację  na temat umorzeń podatków w 2011 roku przedstawiła Kierownik 
Referatu Finansowo - Podatkowego, Agata Adamus. 
 
Głos zabierali: 
- Przewodniczący Komisji, Adam Morzyk zapytał czym podyktowane były decyzje  
o umorzeniach. 
 
- Kierownik Referatu Finansowo - Podatkowego, Agata Adamus wśród przyczyn 
wyróżniła: brak zdolności finansowej spowodowanej spadkiem dochodów lub 
nieterminowymi płatnościami od odbiorców, a także zdarzenia losowe czy też brak 
możliwości korzystania z przysklepowych parkingów z powodu budowy kanalizacji. 
 
Na tym dyskusje zakończono. 
 
Ad.3 
 
Informację o wykorzystaniu środków funduszu sołeckiego w 2011 roku przedstawiła 
Kierownik Referatu Finansowo - Podatkowego, Agata Adamus. 
 
Głos zabierali: 
- Przewodniczący Komisji, Adam Morzyk – fundusz sołecki rządzi się określonymi 
prawami, jeśli  sołectwo nie złożyło wniosku, to zadanie realizowane na jego terenie 
nie powinno być rozliczane jako fundusz sołecki. Celem funduszu jest 
zmobilizowanie mieszkańców do działania i zmiany swojego otoczenia. 
 
- Kierownik Referatu Finansowo - Podatkowego, Agata Adamus wyjaśniła, że w tym 
roku wnioski zostały złożone przez wszystkie sołectwa.  
 
- Zastępca Wójta, Andrzej Lech wyjaśnił, że jest to rzecz nowa i wszyscy się tego 
uczą. Kierunek działań jest dobry potrzebne jest tylko większe zaangażowanie 
mieszkańców. 
 
Na tym dyskusje zakończono. 
 
Ad.4 
Informację o  wykorzystaniu urlopów przez pracowników Urzędu Gminy przedstawiła 
Sekretarz Gminy – Renata Smędzik. 
Sekretarz Gminy poinformowała, że ustawodawca dał możliwość wykorzystania 
zaległych urlopów do końca września i nie będzie z tego tytułu przekroczeń. 
Wyjaśniła, że urlopy udzielane są na wniosek pracownika i nie zdarzyła się sytuacja, 
żeby Wójt Gminy rozpatrzył go negatywnie. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
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Ad.5 
W związku z kontrolą działalności gospodarki finansowej GBP w Poczesnej Komisja 

złożyła następujące wnioski 

- delegacja Nr. 16/2011 z dn. 22.12.2011r. ( Wyjazd z Poczesnej o godz. 1000, 

dojazd do Nowej Wsi 1015, a faktura wystawiona o godz. 10 02). 

- delegacja nr 15/2011 – zakup środków czystości. (Brak faktury). 

- W opisie faktur FA91766/11/12-99, FA81122/11/11/06-99 brak jest zapisu 

pod jaka pozycja książki zostały wpisane do księgi inwentarzowej i do jakiej filii 

zostały przyporządkowane. 

- Biblioteka zobligowana jest do stosowania Prawa Zamówień Publicznych, na 

jakiej podstawie wybierany jest dostawca. 

Ad.6 
Przewodniczący  Komisji, Adam Morzyk przedstawił odpowiedzi na wnioski Komisji   
z dnia 13 lutego 2012 roku. 
Odczytał pismo Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie w sprawie 
opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej powierzonej do realizacji przez 
gminę Poczesna. 
 
Głos zabierali: 
- Tadeusz Bajdor zaproponował zmiany w kursach, tak aby ograniczyć koszty. 
 
- Waldemar Kucia powiedział, że jeśli chodzi o linię 53, to może zostać zastąpiona 
busami. 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
                       

 
Protokół sporządziła:                        Członkowie Komisji Rewizyjnej:  
 
Magdalena Caban                    Adam Morzyk – Przewodniczący Komisji   

                                                 Bajdor Tadeusz  – członek                           

                                                 Kucia Waldemar – członek                           

  Parkitna Teresa – członek                            

                                                 Sikora Grzegorz – członek                           


