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Katowice, dnia 10 stycznia 2008 r.

PREZES
REGIONALNEJ
IZBY
OBRACHUNKOWEJ
W KATOWICACH
Znak:WK-6 100/34/2/2007

Szanowny Pan
Waclaw Keska
Burmistrz Miasta
Pyskowice

Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przeprowadzili w dniach
od 15 paidziernika 2007 r. do 15 listopada 2007 r. kontrole kompleksowq gospodarki
finansowej Miasta Pyskowice za okres od dnia 1 stycmia 2003 r. do 15 listopada 2007 r.
Ustalenia kontroli zawarte zostaly w protokole podpisanym w dniu 19 paidziemika
2007 r., ktorego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.
Poniiej przedstawiarn poszczegdlne nieprawidiowoici, wskazuj;lc waioski miie-izajqcc
do ich usuniqcia i usprawnienia badanej dzialalnoici oraz osoby odpowiedzialne za
nieprawidlowe wykonywanie czynnoici sWbowych, stosownie do art. 9 ustawy z dnia
7 paidziemika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55,
poz. 577 z pdin. zm.).
W zakresie dochod6w budietowych:
Zaniechanie skorygowania deklaracji na 2007 rok, zioionych przez podatnika podatku
od nieruchomoici od osd b prawnych o numerze karty 158/1. Deklaracje podatnika
powinny uwzgledniak w pozycji powierzchnia gruntbw zwiqzanych z prowadzeniem
dziaialnoici gospodarczej stawke 0,69 zi przyjetq przez Rade Miejskq w Pyskowicach
w Uchwale Nr 11/20/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku
od nieruchomoici na terenie Miasta Pyskowice. Podatnik w deklaracjach zastosowai
stawke podatku w kwocie 0,68 zi.
Zastosowanie przez podatnika niewiaiciwej stawki w deklaracji podatkowej, zaniiyio
deklarowanq kwote podatku od nieruchomoici o 206,OO zi.
Przypisu na karcie kontowejpodatnika dokonano w prawidiowej wysokoici.
Dzialaniem takim naruszono art. 274 $ 1 pkt I i $ 2 ustawy z dnia 29 sierpnia' 1997 r.
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z poin. zm.).
Zgodnie z przywoianymi przepisami organ podatkowy w razie stwierdzenia
w deklaracji bieddw rachunkowych lub innych oczywistych omyiek, koryguje
deklaracje, dokonujqc stosownych poprawek lub uzupeinieli, jeieli zmiana wysokoici
zobowiqzania podatkowego, kwoty nadpiaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokoici
straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1.000 zi a uwierzytelnionq kopie
dorecza podatnikow i.
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Zaniechanie potw ierdzenia dokonania w 200 7 roku czynnoSci sprawdzajqcych
deklaracji na podatek od nieruchomos'ci od osdb prawnych, majqcych na celu
ustalenie formalnej poprawnos'ci skiadanych deklaracji. Powyisze dotyczylo
deklaracji zlozonych przez podatnikdw o numerach kart: 76/1, 29/1, 78/1, 158/1,
11 7/1, 168/1, 56/1,92/1.
Zgodnie z art. 272 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
.(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z poin. zm.), organy podatkowe pierwszej instancji
dokonujq czynnodci sprawdzajqcych majqcych na celu ustalenie formalnej
poprawnoici dokumentdw.
Za zadania w zakresie biezqcej kontroli deklaracji odpowiadali: Modszy Referent
w Wydziale Finansowo - Budzetowym oraz Referent w Wydziale FinansowoBudzetowym.
BezpoSredni nadzdr nad pracownikami sprawowal Naczelnik Wydzialu Finansowo
- Budzetowego.
Opisane wyzej fakty wskazujq na odpowiedzialnos'C tych osdb za wymienionq
nieprawidlowoSC
Wniosek nr 1
DorqczyC podatnikowi o numerze karty podatnika 15811, uwierzytelnionq kopiq
skorygowanej deklaracji i jej poiniejszych korekt wraz z informacjq o przyczynie
zmiany wysokoSci zobowiqania podatkowego za 2007 rok, stosownie do
przepis6w art. 274 5 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z pbin. zm.).
Wniosek nr 2
WzmocniC nadz6r nad pracownikami Wydziah Finansowo-Budzetowego
w zakresie dokonywania kontroli deklaracji podatkowych, stosownie do
postanowien ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z p6in. zm.), majqc na uwadze art. 47 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
z p 6 h . zm.).

Zaniechanie podjqcia lub podejmowanie z opdinieniem w latach 2006 - 2007
czynnos'ci zmierzajqcych do zastosowania s'rodkdw egzekucyjnych w postaci
wystawienia tytuMw wykonawczych dla podatnikdw, u ktdrych stwierdzono zalegloSci
w regulowaniu naleznoici podatkowych z tytulu podatku od nieruchomoSci od osdb
prawnych.
Dzialaniem tym naruszono przepisy art. 6 § I ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954
z pdin. zm.) oraz postanowienia § 2 i § 5 ust. I w zwiqzku z § 3 ust. I i § 7 ust. 4
rozporzqdzenia Ministra Finansdw z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania
niektdrych przepisd w ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. Nr 13 7,poz. 1541 z pdin. zm.).
Zaniechano biezqcego wystawiania lub nie wystawiono tytuMw wykonawczych
w stosunku do podatnikdw o nr kart kontowych 175 i 121.
Opdinienia w podejmowaniu czynnoici zmierzajqcych do zastosowania Srodkdw
egzekucyjnych wynosity od 19 dni do 9,5 miesiqcy.

