REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w RZESZOWIE
35 - 064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10
WK. 613-32/4/2014

Rzeszów, dnia 8 września 2014 r.

Pani
Maria Dubrawska - Lichtarska
Burmistrz Miasta Przeworska

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie w dniach od 30 czerwca 2014
roku do 14 lipca 2014 r. przeprowadziła doraźną kontrolę gospodarki finansowej Miasta Przeworska obejmującą sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym WK.613-37/4/2013 z dnia 8 lipca 2013 roku. Wyniki
kontroli zawarte zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 14 lipca 2014 r.
Przeprowadzona kontrola wykazała, że nie wszystkie wnioski pokontrolne zostały zrealizowane bądź też nie są wykonywane na bieżąco, szczególnie w części
wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 3 grudnia 2012 r. a niewykonanych wcześniej. Stwierdzono także inne nieprawidłowości dotyczące sposobu
(procedury) udzielania ulg w podatku od nieruchomości. Do przyczyn powstania tych
nieprawidłowości zaliczyć należy niestosowanie i nieprzestrzeganie obowiązujących
przepisów prawa oraz przypadki zaniedbania obowiązków służbowych przez pracowników Urzędu Miasta Przeworska.
W oparciu o zapisy protokołu kontroli Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (t. j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.),
wskazuje najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli, osoby za nie
odpowiedzialne oraz wnioski zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej
działalności.
•

Nierealizowanie wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym WK.613-37/4/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. skutkujące w dalszym ciągu występowaniem nieprawidłowości polegających na:
- niepodejmowaniu bez zbędnej zwłoki czynności windykacyjnych, egzekucyjnych w stosunku do podatników zalegających z zapłatą podatków gminnych (wniosek nr 25),
- nieegzekwowaniu od dzierżawcy obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości określonego w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, według stawek zgodnych z faktycznym wykorzystywaniem nieruchomości (wniosek nr 34).

Odpowiedzialność za niewykonanie wniosków pokontrolnych ponosi Pani Maria Dubrawska – Lichtarska Burmistrz Miasta Przeworska.
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Wniosek nr 1. Zapewnić funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, zgodnie z art. 69 ustawy o finansach publicznych, z zastosowaniem
standardów kontroli zarządczej określonych w Komunikacie Ministra Finansów Nr 3
z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84), obejmującej także realizację
otrzymanych wniosków pokontrolnych zgodnie z treścią wystąpienia pokontrolnego.
Wniosek nr 2. W stosunku do podatników zalegających z zapłatą należnych gminie
podatków podejmować bez zbędnej zwłoki czynności zmierzające do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, wynikającego z art. 3a i art. 15 § 1 ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (jednolity tekst: Dz.
U. z 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 656).
• Nieprawidłowości w udzielaniu ulg w zakresie opodatkowania wydzierżawionych przez Miasto Przeworsk nieruchomości, a w szczególności:
- wydanie decyzji umarzającej zaległości podatkowe na kwotę łączną
93.526,00 zł oraz decyzji odraczającej termin płatności zaległości podatkowej na kwotę 61.129,24 zł bez przeprowadzenia postępowania podatkowego w celu ustalenia rzeczywistej sytuacji finansowej podatnika lub interesu
publicznego wskazującego na istnienie przesłanek do zastosowania umorzenia,
- odstąpienie od wyczerpującego uzasadnienia faktycznego dla decyzji umarzającej zaległości podatkowe na kwotę łączną 93.526,00 zł oraz decyzji
odraczających termin płatności zaległości podatkowej na kwotę 61.129,24
zł i 16.562,04 zł,
- niekompletne załatwienie wniosku umorzeniowego w przypadku wydanej
decyzji umorzeniowej na kwotę 93.526,00 zł jak i wydanej decyzji odroczeniowej na kwotę 61.129,24 zł.
Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponoszą: Pani Maria Dubrawska Lichtarska Burmistrz Miasta Przeworska oraz Pan Dariusz Łapa Zastępca Burmistrza
Miasta Przeworska, którzy podpisywali ww. decyzje.
Wniosek nr 3. Od podatników występujących z wnioskiem o przyznanie ulgi egzekwować obowiązek pełnego udokumentowania ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego uzasadniającego jej przyznanie, zgodnie z art. 187 i art. 67a § 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t.: Dz. U. z 2012 r. poz.
749 z późn. zm.). Sprawy z zakresu umorzeń i odroczeń podatków załatwiać w sposób szczególnie staranny poprzez zebranie i w sposób wyczerpujący rozpatrzenie
całego materiału dowodowego.
Wniosek nr 4. W decyzjach zamieszczać pełne uzasadnienie prawne i faktyczne,
określone w art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej.
Wniosek nr 5. Wnioski o umorzenie załatwiać terminowo (w pełnym zakresie zawartym we wniosku), stosownie do art. 139 §1 ustawy Ordynacja podatkowa. Powiadamiać podatników o niezałatwieniu sprawy w terminie, bądź w sposób nie w pełni wy-
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czerpujący wniosek podatnika, stosownie do art. 139 §1 i 140 §1 Ordynacji podatkowej.
Przedstawiając powyższe wnioski, Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie wnosi o wykorzystanie przedstawionych sposobów usunięcia nieprawidłowości. Jednocześnie, na podstawie art. 9 ust. 3 powołanej na wstępie ustawy, Izba
oczekuje przedłożenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia,
informacji o wykonaniu wniosków lub o przyczynach ich niewykonania.
Do wniosków zawartych w niniejszym wystąpieniu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby, za pośrednictwem Izby, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być
tylko zarzut naruszenia prawa, poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.
Do wiadomości:
Rada Miasta Przeworska

