
Kolbuszow a, 12 |uty 2020t,

Burmistrza Kolbuszowej

2020t,,,Kontrola udzielania wybranym
podatku przęz Burmistrza Kolbuszowej

dotyczące Protokołu kontroli CBA - Rzeszów, luty
osobom fizycznym i prawnym ulg w spłacie zaległego
w latach 2012-2018",

odr-rosząc się do ww. protokołu, stoję na stanowisku, ze orgall podatkowy:
r w toku Postępowań podjął wszelkie niezbędne działania w celu clokładnego wyjaśnienia

stanu faktycznęgo oruz załatwienia spraw w postępowaniach podatkowych;
. zębtał i w sposób wyczerpujący tozpauzył cały materiał dowoclowy;
r w pozytywnie rczpatrzonych wnioskach podatnikow dotyczących zastosowania ulgi

w sPłacie zobowiązań podatkowych dostrzegł uzasadniony ważny interes podatnika lub
interes publiczny;

' w decYzjach sformułował uzasadnienia faktyczne i prawne uwzględniające zebrane w toku
postepowań podatkowych irrformacje, fakty i dowody,

Nadmieniam, że pojęcia ważny interes pociatnika lub interes publiczny nie zostały ustawowo
zdefirriowane, a ich korrkretyzacja jest dokonywana na tle stanu faktycznego indywidualnej sprawy
- co niejednokrotnie jest nieznriernie trudne i złożone, W polskim porządku prawnym,
orzęcznictwo sądÓw nie stanowi żródła powszeclrllie obowiązującego prawa. Przytoczone w
Protokole tezy rozsttzygnięĆ sądów w pojeclynczych sprawach, choc dają ogólrry pogląd to nie
nakreŚlają oczywistej linii orzecznictwa, Wazny interes publiczny organ podatkowy oceniał
wielopłaszczyznowo) co oznacza, że nie wystarczyło stwierdzi ó, że w interesie państwa (gminy)
bYło/iest zapewnierrie ściągalności podatków, ale należało też uwzfl,ędnic następstwa odmowy
udzielęnia ulgi w sferze życia społecznego, które mogły rregatywnie wpłynąć na obszary
działalnoŚci gminy w korespondencji z afi..J ust.1 ustawy o samorządzie gminnym mowiącym
o zasPokajaniu zbiorowych potrzeb wspolnoty. Mając na uwaclze zadania własne gnriny obejmują
sPraWY m,in.: ochrony zdrowia, pomocy społeczllej, wspierania rodziny, kuitury fizycznej,
Porządku Publiczrrego i bezpieczeństwa. Organ podatkowy każdorazowo musiał rczważyc skutki
udzielenia bądz nie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, które mogły spowodowaó
nP, likwidac.ię zakładu pracy, zwiększenie bezrobocia wśroci mieszkańców gminy,
co w konsekwencji (poza skutkanri społecznyrrri) prowadziłoby do pomniejszenia wpływów
PodatkowYch gminy, Irrnym rownie istotnynr ryzyl<ienr nrogł być wzrost liczby osób
korzYstającYchz pomocy społecznej i zdrowotnej (firlansowanej zbudzetu gminy), Umniejszenie
ofert zagospodarowania wolnego czasu mieszkaliców gminy a zwłaszęza dla dzieci i młodzieży,
mogło sPowodowaó nasijenie zachowań patologiczltych (alkohol, narkotyki, clewastacje, rozboje).

Przedstawione w protokole dane z rocznych deklaracji podatkowyclr (stowarzyszeń, fundac.ji,
Przedsiębiorców) nie zawierają irrformacji odnośnie odliczer'ia ocl clochodu strat z lat ubiegłyclr
i innYch odliczeń, co w połączeniu z brai<iern odrriesień do sprawozclań finansovvych, bilansu czy
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rachunku zysków i strat tych podmiotow nie pozwala na nakLeŚlenie pełnego i właŚciwego ich

obrazu, Sformułowantaużyie w protokole np,:

sposób"

w jednolity sposob _ razbył to dochod, innym razęm strata"

społki nie kształtowała się

dochody, kształtowała się w zrnr;ny sposób, w większości notując

gospodarczej"

względzie osiągane

stratę z dzińa|ności

świadczą o dualizmie wnioskow zawartych w protokole i są niezrozumiałe dla organu

podatkowego,

Jednocześnie informuj ę, że w mojej ocenie w ustaleniach zawaftych w Przedmiocie kontroli,

pominięto niezmiernie ważne aspekty, ktore nie znalazły odzwierciedlenia, bądŻ zostałY

niezauważone lub pominięte przez kontrolujących tj,:

.i. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju powiatu Kolbuszowskiego ,,Nil" - jest organtzacją

pozarządową non profit o celaclr niezarobkowych, całośó dochodow uzyskanYch

z działa;ności w tyrn gospoclarcz e1 przeznacza na ce\e stattttowe d.: rozwój sPołeczeństwa

obywatelskiego i aktywności społecznej obywateli; wspieranie rozwoju PrzedsiębiorczoŚci,

wspieranie inicjatyw gospodarczych, podnoszenie wiedzy społeczno-ekorromiczrre.j

społeczeństwa, a także przeciwdziałania bezrobociu; oŚwiatowe, wychowawcze

i eclukacyjne; ochrony praw człowieka, Stowarzyszenie realizuje zadanta wpisujące się w

cele statutowe takie jak: prowaclzenie inkubatora przedsiębiorczoŚci, doskonalenie

urniejętności aktywrrego poszukiwania pracy, pomoc w podnoszeniu i zm|anrc kwalifikacji

zawodowych, tworzenie i realizacji programow aktywnej walki bezrobociem, prowadzenia

doradztwa personalne go oraz pośrednictwa placy, tworzenie t rea|izacja programów

aktywrrej walki z ubostwem i pozostawaniem na marginesie życta społecznego, wsPieranie

i współtworzęnie inicjatyw środowiskowych w zakresie programów wychowania dzieci

i młodzieży,

ł Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej została powołana prZęZ

Miasto i Gminę Kolbuszowa, jako fundatora - założyciela, Radę Fundacji stanowi Rada

Miejska w I(olbuszowej, Rada Fundacji jest najwyższym uchwałodawazym

i kontrolnym organem Funciacji, ZadantemFundacjijest upowszechnianie kultury ftzycznej

i rekreacji oraz zaspokajanie zbiorowyclr potrzeb w zakresie terenów rekreacyjnycl'

i urządzeń sportowyclr, Celem Funclacji jest podejmowanie, prowadzenie i popieranie

wszelkich inicjatyw, działahnarzeczrozwoju kultury fizycznel,spottu i rekreacjinaterenie

Miasta i Gminy Kolbuszow a, a ta|<że tworzenie n-raterialnych warunl<ow do realizacji tych

celów, w tynr dofinansowarrie działalności klubow i zespołow spotlowych, Fundacja oci jej

powstania na przestrzeni kolejnyclr lat była i jest orgalrizatoręm sportu zorganizowanego

dla dzieci i nlłodzięży, wydarzai i imprezy popularyzvjących i krzewiących kulturę

fizyczną i rekreację wśrod mieszkańców gminy. Prowadzona przez Fundację działalnośc

wpisuje się w sferę zaclari publicznycl-r, o których mowa w art.4,1. ustawy o clziałalności

pozytku publicznego i o woiontariacie, Fundacja realiztrje zadania m.in, w zakesie:
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wspieraniawspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzęcz dzieci i Ńodzieży,
w tym wypoczyŃu dzięoi i młodzieży; dzińalności wspomagającęj rozwój wspólnot

upowszechniania kultury fizycznej, działalności

i społeczności lokalnych.

'l' SPÓłdzielnia Socjalna ,,Smak" w Kolbuszowej - celęm spółdzielni socjalnej jest działanie
na ruecz: sPołecznej reintegracji jej członków, oraz pracowników spółdzielni socjalnej,
będących osobami ,

' (zgodnie z ustawa o spółdzielniach socjalnych),
Ptzęz co należy rozumieó działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie
umiejętnoŚci uczestniczenia w zyciu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych
w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu; zawodowej reintegracji jej członków oraz
pracowników społdzielni socjalne.j, będących osobami ,przęzco należy
rozumieĆ dzińania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności
do samodzielnego świadczerria pracy na rynku pracy, a działania te nie są wykonywane
w ramach Prowadzonej przezspółdzielnię socjalną działalności gospodarczej. Równolegle,
W miarę rozwoju działalności spółdzielnia realizuje cele społeczne: prowadzenie
reintegracji społecznej, zawodowej oraz praktyk zawodowych dla uczestników Centrum
Integracji Społecznej w Kolbuszowej. Promocja zdrowiapoptzezpopvlaryzację zdrowego
stYlu żYcia i właściwego odzywiania. Dzińania na rzęQz najbliższego otoczenia
i sPołeczności lokalnej , dla pozyskania jej przychylności, poprzaz promowanie historii
kulinarnej, odtwarząnie i wprowadzanie do sprzedaży lokalnych produktow zaczęrpniętych
z historii regionu, inicjatywy prospołeczne.

ł Przedsiębiorcy: ABS Sp. zo,o,, Grafmar Sp. z o,o., ,j
',( byli (i są) na przestrzeni |at20l2-2018 aktywnymi podatnikami oraz

Pracodawcami zapewniającymi i tworzącymi nriejsca pracy dla mieszkańców gminy,
o czym świadczą pl,zytoczone ponizej dane,

Zestawienie miejsc pracy utrzymywanych przez ww, podatnikow:

Grafmar Sp. z o,o., - Iiczba zatrudnionych pracowników:
2012r. -
2013r. -
20l4r, -
2015r. -.
2016,". *
20I?r, - -

20l8r, -
, - |iczba zatrudlrionyclr pracownil<ow:

20l2r, -
20I3r, - ,

2014r. -
2015r. *

2016r, -
2Ql7r, -
2018r. -'-

str, 3



- Itczba zatrudnio nych pracownikow :

201 5r. -
2016r, -
2017r, -
201 8r, -
20I9t, -
ż020r, -

Zestawienie wpłat podatków lokalnyclr przezww, podatnikÓw do budzetu gminY:

ABS

Grafnrar

rok ź,01l 2013 201,f ż015 ż0.\.6 .1n17 20ł8 !,019 suru,ni
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opis przedsiębiorców, ktorym organ podatkowy Lrdzielił ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych:

.! ABS Sp. z o.o. - działa na lokalnym ryŃu od 2004r. Społka do 2012r głownie zajnrowała

się sprzedazą samochodów oraz obsłr_rgą posprzedażową. Po tyrn okresie zaprzestała

sprzedaż samoclrodó 5a,.*i, zajęła się głownie obsłtrga posprzedażową. Spółk a zatrudniała

osoby. Z uwagi sytuację finansową oraz zwiększenie liczby zakładów

naprawczych SpOłt<a po'cle.linowała kroki, aby utrzynrać zatrudnienie oraz utrzymać się na

ryŃu pracy. W 2017r. spółka podjęła działania,,

u 0,o,
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ł

działalności gospodal,czej, pomoc organu podatkowego w tynr okresie była dla niej
istotnym wspalciem,

ł Grafmar SP. z o.o.- działa na terenie gminy od l998r, Społka do 2012r, działałapręznie
zatrudniając ok. osób, głównie osób

, Dzięki Przyuczeniu do zawodu poligrafrcznęgo, częśó pracowników mogła
zdobYĆ kwalifikacje i odnaleźó się na rynku pracy. Dla wielu z nich było to jedyne żródło
utrzYmania rodzin w regionie objętym dośc wysokim bezrobociem. Spółka zatrvdniała
dodatkowo osobY na umowy zlecenia, głównie uczniów i studentów stwarzając im
moŻliwoŚÓ zarobkowania w okręsie wakacyjnym. Firma współpracowała zPowiatowym
Urzędem PracY W Kolbuszowej, dając mozliwość odbycia praktyk czy stażów
absolwenckich. W 20l2t. postanowieniem Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu nastąpiło
ogłoszenie uPadłości Społki z mozliwością zawarcia układu w ramąch ugody
z wieruYcielami Spółki. Dzięki pomocy organu podatkowego Społka mogła kontynuować
prowadzon a dziŃalnośó gospodarczą.

prowadzi działalnośó gospodarczą na tel,enie naszej gminy w zakresie
. olaz działalnośc handlową - sptzedaż

W : 1,ozpoczął inwestycję polegającą na rozbudowię
Docelowo skutkowało to zwiększeniem wpływow do budzetu gminy z tytułu podatku od
nięruchomoŚci. Miało tez zwiększyc zatl,ud,lrienie oraz poszęrzyó prowadzonądziała]nośc
gospodarczą,

ł - Prowadzi działa]ność gospodarczą na terenie Gminy Kolbuszowa od
Od tego czasu cały cz,as rozbudowywał prowadzoną działalność gospodarczą,

zwiększając zatrudnienie orazpowiększajączakres clziałalności, oraz
zostały powiększone o

. , co skutkowało wzrostem naleznościpodatkowych wpływających do gminy.
przekazał większośó nieruchomości .

- przedsiębiorca działający na terenie gminy ocl

. Na Początku działalności zatrudniał osoby. Aktualnie zatrudnięnie wynosi
osób z terenu gminy. Dwa razy korzystał z pomocy organu podatkowego) co pozwoliło

mu pl"Zętrzymac ] okres w prowadzonej działalności i docelowo zwiększyó
zatrudnienię oruzutrzymaó się na lokalnym rynku usług.

- podatnik prowadzi działalnośc gospodarczą - przedsiębiorstwo
usługi

lokalnym rynku, W
od Jest to ,przedsiębiorca, ktory działana

, nastąpił znaazny
, Pociągnęło to za sobą niespodziewane clla podatnika

W sądzie toczyłasię sprawa o Aktualnie stal,a się spłacaó nalezności
Podatkowe oraz Próbu.je pozostać na rynku pracy, a pomoc ze strony organu podatkowego
bYła dla niego wsParciem i skutkowała tym, że w dalszym ciągu mimo zwiększających się
kosztów utrzymał prowadzenie działalności gospoclarczej.

W

ł

t

Prowadzi

z uwagi na
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Wszyscy przeclsiębiorcy, ktorym organ poclatkowy urdzielił pomocy w trudnym dla nich okresie,

są w dalszym ciągu podatnikami gminy, zaI<łady rozwinęły swoją działalność i w większości

utrzymały zatrudnienie. Rozbudo*ują.. się zakłacly skutkują zwiększapcYmi się wPłYwami

z podatku od nieruchomości do budzetu gminy. Docelowo każdaz pomocy udzielona przez organ

podatkowy była pomo cą zasadną i w ońesie trudnym dla przedsiębiorcy była dla niego duzynr

WSparcięm.

Podsumowującwszystkieclziałania,ktorepodjąłorganpodatkowyprowadzonebyły
w dobrej wierze z dochowaniem wierności prawu oraz dla dobra Publicznego i PomYŚlnoŚci

mieszkańców gminy.

:':l 1,fr ;, i!;;,,.,"],y
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