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Protokół Nr 26/17 

 

            z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno, odbytego w dniu 30 

listopada 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 

Posiedzenie trwało od godz. 9 do godz.13. 

W posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą obecności,  udział wzięli: 

1. Marian Okraj   - przewodniczący 

2. Segda Agata   - sekretarz 

3. Ziółkowski Kazimierz - członek 

4. Kwiecień Jerzy  - członek 

5. Pasternak Tomasz  - członek 

Ponadto w posiedzeniu (w części obrad) uczestniczyli: Pani Helena Mularczyk – 

podinspektor ds. podatków i opłat, Pani Karolina Sołtysiak – pomoc administracyjna, 

Pani Natalia Stępień – podinspektor ds. podatków i opłat, Pani Barbara Krawczyk – 

podinspektor ds. ochrony środowiska. 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Kontrola stanu zaległości podatkowych, podejmowania czynności 

egzekucyjnych i uzyskanych efektów. 

3. Sprawy zlecone przez radnych. 

4. Opracowanie planu pracy komisji na 2018 rok. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

Do punktu 1-go. 

 

            Otwarcia posiedzenia i powitania członków komisji dokonał przewodniczący – 

radny Marian Okraj. 

 

Do punktu 2-go. 

 

              Z dokumentów przygotowanych przez pracowników referatu finansowego 

wynika, że: 

- kwota umorzeń z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości z działalności 

gospodarczej w roku 2017 wyniosła 477,00 zł; 

- kwota zaległości podatkowych od osób fizycznych wynosi 95.768,35 zł, w tym za 

lata ubiegłe – 50.056,35 zł i za rok bieżący – 45.712,00 zł; 
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- wysokość wpłat od urzędów skarbowych i osób fizycznych na poczet zaległości z lat 

ubiegłych wynosi 14.017,99 zł; 

- kwota zaległości jednej osoby fizycznej zam. w msc. Wólka Bosowska wynosi 

23.633,70 zł; jest to  należność zahipotekowana;   

• komisja zobowiązuje wójta gminy do wystąpienia z wnioskiem o wykreślenie 

tej należności; 

- zaległości powstałe z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 39.341,50 

zł, w tym: za lata ubiegłe – 20.071,50 zł i za rok bieżący – 19.270,00 zł; 

- ogółem wystosowano 117 tytułów wykonawczych w celu zabezpieczenia należności 

z tytułu zaległego podatku łącznego zobowiązania pieniężnego i od środków 

transportowych; niestety, ale urzędy skarbowe nie ściągają zaległego podatku; 

- w podatku od środków transportowych jedna osoba fizyczna zalega z kwotą 

19.591,00 zł; 

- jedna osoba prawna zalega w podatku rolnym na kwotę 873,00 zł; 

- dwie osoby prawne zalegają z zapłatą podatku za Internet szerokopasmowy w 

kwocie 8.409,00 zł. 

Procentowe wykonanie planu z tytułu  należności podatkowych za okres od 

01.01.2017 r. do 30.11.2017 r. wynosi: 

- podatek od osób fizycznych – 88,10%, 

- podatek od środków transportowych – 62,97%, 

- podatek od podmiotów prawnych – 88,87%. 

Wykaz zaległości osób fizycznych wg stanu  na dzień 30.11.2017 r. oraz zestawienia 

należności wg okresów - stanowią załączniki do protokołu. 

 

Do punktu 3-go. 

 

             Sprawy zlecone przez radnych. 

             W tym punkcie komisja rozpatrzyła ustny wniosek radnej Marii Woźniak, 

zgłoszony podczas ostatniej sesji, który dotyczył gospodarki wodnej na terenie gminy. 

             Obecny na posiedzeniu pracownik Urzędu Gminy poinformował że badanie 

wody, z wodociągu gminnego na ujęciu w Gorzakwi i w sieci,  prowadzone jest przez 

Sanepid w Busku-Zdroju na podstawie harmonogramu, w ramach monitoringu 

kontrolnego. Ponadto raz w roku w ramach monitoringu przeglądowego analizę wody 

wykonuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach. Po ujawnieniu 

w wodzie bakterii grupy coli, w drugiej połowie listopada br. przeprowadzono 

chlorowanie sieci wodociągowej, w celu przywrócenia wody do stanu zdatnego do 

spożycia. 

W ramach monitoringu kontrolnego badania prowadzone są przez 8 miesięcy, 

natomiast w ramach monitoringu przeglądowego przez 2 miesiące w roku. 
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Ustalono następujące punkty poboru próbek wody do badania: 

- ujęcie wody w Gorzakwi – hydrofornia, 

- Urząd Gminy w Gnojnie, 

- Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie, 

- Szkoła Podstawowa w Raczycach. 

W 2018 roku zaleca się wymianę wodomierzy, którym kończy się ważność legalizacji. 

Mając na uwadze dużą różnicę pomiędzy zużyciem wody wg wodomierza głównego a 

wystawionymi fakturami -  komisja zobowiązuje osoby obsługujące urządzenia 

wodociągowe do wzmożonej aktywności w zakresie kontroli instalacji wodnej pod 

kątem nielegalnego poboru wody. 

Rozliczenie zużycia wody za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.10.2017 r. – w 

załączeniu. 

 

Do punktu 4-go. 

 

              W punkcie 4 porządku posiedzenia opracowano plan pracy komisji na 2018 

rok, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do protokołu. 

 

Na tym protokół  zakończono i podpisano.- 

 

                                                                                                  Przewodniczący Komisji: 

                                                                                                         Marian Okraj 


