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REFERAT BIURO RADY
I\4trEJSKIEJ

Kolbuszowa 18.11.2019 r.

Sz. P.

J6zef Fryc

Radny Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W zwiqzku z interpelacjq wniesionq 4.77.z(ttgr. przesylam w zalqczeniu odpowiedZ dotyczqcq

wysoko5ci 6rodk6w jakie wptynqly na rachunek Gminy Kolbuszowa z tytulu podatk6w z Urzqdu

Skarbowego. Jednocze6nie informujq, 2e z uwagi na obszerny charakter sprawy i urlopy pracownik6w

pozostale informacje z interpelacji zostanq przekazane w terminie do 26. j.1.2019.

Z powa2aniem:

MISTRZA



Gminq Kolbuszowq
ul. Obroricow Pokoju 21

36-1-00 Kolbuszowq
www.kolbuszowo.pl

NtP 814-15-76-232

tel. 17 2271 3i3

fax. 17 2272 939

umig@kolbuszowo.pl

Kolbuszowa, dnia 15.11.2019 r.

Fn.3222.1,1..2019.IR

Klub Radnych Rady Miejskiej w Kolbuszowej
SAMORZAD TO WSP6LNA SPRAWA
ul. Kolejowa 10
36-100 Kolbuszowa

Dotyczv: pisma z dnia 04.11.2019 r.

Gmina Kolbuszowa, w odpowiedzi na zapytanie dotyczqce wysoko3ci 6rodk6w finansowych,
jakie wptynqly do Urzqdu Miejskiego w Kolbuszowej z Urzqdu Skarbowego w Kolbuszowej z tytulu
ptaconych podatk6w, uprzejmie informuje,2e udzialy z tytulu dochod6w bud2etowych na rzecz
jednostki samorzqdu terytorialnego i udziaty JST w podatku CIT udostqpniane sq kwartalnie na stronach
Ministerstwa Fina ns6w.

Gmina Kolbuszowa, a nie jak wskazano w zapytaniu - Urzqd Miejski w Kolbuszowej, jako
jednostka samorzqdu terytorialnego uzyskuje Srodki z podatk6w i oplat otaz z udzialu w podatku

dochodowym od os6b prawnych. Wplaty te dokonywane sE na rachunek Gminy z poszczeg6lnych

Urzqd6w Skarbowych w zakresie CIT oraz z Urzqdu Skarbowego w Kolbuszowej w zakresie pozostalych

podatk6w i oplat.

Urzqd Skarbowy w Kolbuszowej zrealizowat nastqpujqce rodzaje dochod6w bud2etowych:

L,p. Rodzaj dochodu budietowego: 20L8 I p6lrocze 2OL9 r.

1. Podatek dochodowy od osob prawnych (ClT ) 79 377,47 55 882,27

2

Wplywy z podatku od dzialalno6ci
gospodarczej osob fizycznych, oplacanego w
formie karty podatkowej 9 20r,91, 5 198,50

3
Wptywy z odsetek od nieterminowych wplat z

tytulu podatkow i oplat - karta podatkowa 125,1O 16,10

4
Wptywy z podatku od czynnoSci

cywilnoprawnych - osoby prawne 23 634,00 4 276,00

5
Wptywy z podatku od czynno6ci

cywilnoprawnych - osoby fizyczne 634 340,08 258 425,28

6 Wpfywy z podatku od spadk6w i darowizn 39 688,00 21,962,70

7
Wplywy z odsetek od nieterminowych wplat z

tytulu podatk6w i optat 378,26 385,64

RAZEM: 786 744,82 346 L46,49

Calkowite wplywy z podatku dochodowego od os6b prawnych (ClT) w 2018 r. wyniosly: 955 444,04

natomiast za ll p6trocze 20L9 r.:777 018,67 zl.
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