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Kolbuszowa, 9 lipiec 2020r.

Centralne Biuro Antykorupcyjne 
i

tel. (17)784 37 00; (22) 437 37 00;fax: (22) 437 3790 ,

r

W załączeniu przesyłam wyjaśnienia do pisma z dnia 18 czerwca 2020t, Sygn.iakt RZ _ 4425120
(datawpływu pisma do Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej - 3 lipca 2020r.). .
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Kolbuszopva, 9 lipiec 2020r,

Andrzej Stróżny I

SZEF CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

Sygn. akt RZ _ 4425120

W nawiązaniu do Państwa stanowiska z dnia 18 czerwca 2020r. (datalwpływu pisma do
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej - 3 lipca 2020r,) uprzejmie informuję, ze odrrlawiam podpisania
protokołu kontroli przeprowadzonej ptzez fuŃcjonariuszy Delegatury -rientralnego Biura
AntYkoruPcYjnego w Rzeszowie w zakresie udzielania wybranym osobom ftzycznymi prńnym ulg
w sPłacie zaległego podatku plzęzBurmistrza Kolbuszowej w latach 2012-ż018. fodtrzymuję swoje
dotYchczasowe stanowisko w przedmiotowej sprawi ę zawartę w piśmie z l2 lutelo 2020r,

Nie kwestionuję ustaleń protokołu, co faktów, natomiast nie godzę się z dceną tych faktów.
KontrolującY zarzucają, iż prowadzone postępowania podatkowe nanrszały obdwiązujące prawo,
wskazując jedYnie, że organ w ramach swobodnej oceny dowodów dokonywai t.go ,,do*olni.,,.
opinia taka jest nieuprawniona, bowiem organ podatkowy dokonał wszlłstkich czynności
niezbędnYch do ustalenia stanu faktycznego w każdym z ana|izowanych przypadków.
Organ kontrolujący nie Wkazał, iż udzielone ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych były
nienalezne, W ocenie kontroluiących organ winien zgtomadzió więcej materiałów dowodowych,
natomiast Żadenz Przepisów nie wymienia jakie to dokumenty mają moc ważnych dowodów, ajakie
nie mogą bYÓ brane pod uwagę, Przepisy w tym zakresie są ogólne. W ocenie organu podatkowego
PostęPowanie Podatkowe nie moze być nadmiemie uciążliwe dla podmiotu ubiegajjącego się o pomoc
Podatkową. Organ Podatkowy w swoim stanowisku v,rykazal,iżzgtomadzone dowirdy były właściwe
ze względu na udzieloną pomoc. 

;

Organ kontrolujący zupełnie pominął fakt, iż Gmina Kolbuszowa nie jęst dużą jednostką
samorządu terYtorialnego i wszystko, co się dzieje na rynku gospodarczym ii ryŃu pracy jest
natYchmiast odnotowane w organie. W przedstawionych zestawieniach organ podatkowy wykazał,
Że Pomoc ta była potrzebna tym osobom a tym §amym i społecznoś{i samorządowej.
PodmiotY, którYm udzielono pomocy funkcjonują na rynku gospodarczym, płac| nalezne podatki,
mimo trudnej sYtuacji ze względu na COVID -!9 zawyjątkiem Fundacji na Rzecz|Kultury Fizycznej
i sportu, którą ustawodawstwo pozbawiło możliwości działania. 

i

Organ Podatkowy przedkłada w zńączeniu zestawienie obrazujące stan spraw podatkowych
Podmiotow, którYch dotyczyły uwagi kontrcllujących, Z zestawienia wynika, żei udzielona pomoc
w Postaci ulg Podatkowych zaskutkowała poprawą sytuacji podatników, co jesit istotne z punktu
realizacji zadań własnych Gminy Kolbuszowa w sferze gospodarczej jak i społecfnej.

Organ Podatkowy ponownie przeana|izował zapisy protokołu i ponownie plpatrzymuje, że nie
godzi się na zawarte w nim sformułowania i sugestie. Postępowania |rowadzone były
w sPosób transParentily, a sama kontrola powadzona przez biuro antykorupcljne i stwierdzone
zastrzęŻęnia do postępowań podatkowych mogą sugerować związki między podatnikiem
a organem. TYm bardziej organ nie może godzió się na te uwagi zavlarte w protokole kontroli
i dlatego też odmawia podpisania protokołu. 
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Zpoważaniem

W załączeniu zestawienie. j.]tlxul.slx;:,
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Stan kont podmiotów kontrolowanych na dzień 07,07,2020r. [}it4lilllR t..r:I.i3Ł]lii:lgW/,
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Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NlL ,_,, iił'i.l|,'1;!i','ił'ił"fiłłrr§

wpłata w 2020r z526p0
zaleglość za Xll 2019r 230,00

Spółdzielnia Socjalna SMAK

wpiata w 2020r 2L06,72
zaleglość za Xll 2019r 66,28

ABS 5p. z o.o.

wpłata w 2020r 7 339,00
zaległość za lV, V i Vl 2020r 7 34t,00

Grafmar Sp. z o.o.

wpłata w 2O2Or 0,00
zaległość od X 2016-Vl2O2Or 99 849,60
Spólka jest w upadło§ci układowej,

wpłata w 2020r 11 560,00
zaległość za część ll raty żO2Or tt,60

wpłata w 2O2Or 1 838,00
zaległość za ll ratę 2o20r 207,oo

Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu

wplata w 2020r 0,00
zaległość za l-Vl 2Q2Or 73 242,60

Aktualnie toczy się postępowanie podatkowe na wniosek podatnika o
rozlożenie na raty oraz umorzenie zaleglości podatkowej w związku z sytuacją
związaną z wirusem COVlD-19. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą-
hotel oraz restaurację, Działalnośc ta, w związku z wprowadzonym stanem
epide miiod kwietnia 2o2or na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31
marca 2020 r, w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii lDz,U, z2o20r poz. 566 / nie
była prowadzona,

Podatel< od nieruchomości od 2016r wzrósł drastycznie w stosuŃu do lat
poplzedrliclr po z,rnianie przepisow ustawy o podatkach i opłataclr
lokalnych, gdzie wcześniej Ftrndacja korzystała ze zwolnienia tla mocy
alt. 7 Ltst. 1 pkt 5 w/w tlstawy. W większości dzialalność statutowa
dotycz,y dz,ieci i mlodzieży, jedirak sporadycznie dotyczy rowniez osób
doLosłych, Dodany w zapisie tlstawy wraz "wyłącznie" spowodował
wyłączenie FLrndac.ji z, tego zwolnięlria, a tym samym draslyczny wzrost
tlaleznego podatl<u.
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wpłata w 2020r 3 249,00

za ległość 0,00

wpłata w 2020r 
i

4 848,60

zaległość za część lV raty 2019r 22,40

Sporządził:

lwona Wyczawska-Kiwak
2020.o7.07,
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