
PROTOKÓŁ

kontroli problemowej

przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Toszku

przez Mariolę Dusza – inspektor ds. kontroli wewnętrznej

na podstawie upoważnienia Burmistrza Toszka Nr KKS – 0113/15/2007 z dnia 21.05.2007r.

Zakres kontroli:

Kontrola wydatków ponoszonych z tytułu wynagrodzenia inkasentów 

Okres objęty kontrolą: styczeń – kwiecień 2007 rok

USTALENIA KONTROLI

STAN FAKTYCZNY:

W myśl postanowień art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 136,  
poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz.  
1682 z późn. zm.) oraz art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.  
U.  z  2006r.  Nr  121,  poz.  844  z  późn.  zm.)  Rada  Gminy  w  drodze  uchwały  może  zarządzić  pobór  podatku  –  
odpowiednio rolnego, leśnego i od nieruchomości – od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określić inkasentów i 
wysokość wynagrodzenia za inkaso. 

Na podstawie wyżej wskazanych przepisów Rada Miejska w Toszku w dniu 28 kwietnia 2003r. podjęła Uchwałę Nr 
VI/60/2003 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego i  podatku od nieruchomości od osób 
fizycznych oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw. 
W uchwale Nr VI/60/2003 określono m.in.:
1) wskazano, iż inkasentami na terenie sołectw są sołtysi za wyjątkiem sołtysów będących jednocześnie radnymi, a na  

terenie dwóch sołectw których sołtysi jednocześnie wykonują mandat radnego – inkasentami są osoby wskazane w  
uchwale z imienia i nazwiska;

2) wynagrodzenie, tj. inkasenci otrzymują wynagrodzenie za inkaso w wysokości 8% sumy należności pobranych w 
drodze inkasa a podstawą obliczenia wynagrodzenia procentowego za inkaso stanowią sumy wpłat z kwitariuszy 
przydzielonych inkasentom;

3) termin wypłaty wynagrodzenia,  tj.  wypłata nastąpi  w ciągu 14 dni  po upływie miesiąca,  za który wypłata  jest  
należna.

W  planie  finansowym  Urzędu  Miejskiego  w  Toszku  na  2007  rok  zaplanowano  wydatki  
z tytułu wypłaty wynagrodzenia należnego inkasentom (dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 
od  innych  jednostek  nieposiadających  osobowości  prawnej  oraz  wydatki  związane  z  ich  poborem”,  rozdz.  75647 
„Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych”, § 4100 „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne”) 
w wysokości 47.000,- zł.

Sprawdzeniem objęto kopie kwitów kwitariuszy przychodowych K-103 na podstawie których nastąpiło rozliczenie 
zainkasowanych kwot przez poszczególnych inkasentów sołectw oraz bankowe dowody wpłaty zainkasowanych kwot,  
tj. wpłaty dokonane na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Toszku i stwierdzono:
- ogólna wartość wpłat  na rachunek bankowy urzędu jest  zgodna z wartością kwot wpłat  wskazanych na kwitach  

kwitariuszy przychodowych K-103,
-  wpłata  na  rachunek  bankowy urzędu  nastąpiła  w  następnym  dniu  po  terminie  zapłaty  I  raty  podatku,  tj.  dnia 

16.03.2007r.,  jedynie  w  dwóch  przypadkach  (dotyczy  sołectwa  Kotulin  i  Pniów)  wpłata  nastąpiła  w  dniu 
19.03.2007r.

Ponadto  kontrolą  objęto  pisemną  dyspozycję  podinspektora  księgowości  podatkowej  dotyczącą  wyliczenia 
wynagrodzenia należnego inkasentom, listę wypłat oraz kartę wydatków działu 756 „Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”,  
rozdz. 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych”, § 4100 „Wynagrodzenia agencyjno-
prowizyjne” i stwierdzono:
-  kwoty  zainkasowanego  podatku  stanowiącego  podstawę  wyliczenia  wynagrodzenia  a  wskazane  w  pisemnej  

dyspozycji są zgodne z wpłatami dokonanymi przez poszczególnych inkasentów,



- wyliczenie wysokości wynagrodzenia jest zgodne z obowiązującą uchwałą Nr VI/60/2003 z dnia 28 kwietnia 2003r.,  
tj. stanowi 8% sumy należności pobranych w drodze inkasa,

- lista wypłat nr 3/2007 została sprawdzona pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona 
do wypłaty przez upoważnione do tego osoby,

- dowód księgowy na podstawie którego dokonano wydatku z tytułu wynagrodzenia inkasentów (lista wypłat) został  
zatwierdzony do ujęcia w księgach rachunkowych poprzez wskazanie daty księgowania i numeru pod którym został  
wprowadzony do zapisów w dzienniku, 

- wypłata wynagrodzenia należnego inkasentom nastąpiła w formie pieniężnej, tj. wypłata gotówki w kasie Urzędu 
Miejskiego w Toszku a osoby pobierające gotówkę (inkasenci) fakt jej pobrania potwierdziły podpisem, 

- wypłata wynagrodzenia nastąpiła w dniu 30.03.2007r. – w terminie określonym w uchwale Nr VI/60/2003 z dnia 28 
kwietnia 2003r., tj. w ciągu 14 dni po upływie miesiąca, za który wypłata jest należna,

- wydatek wskazany w karcie wydatków działu 756, rozdz. 75647, § 4100 jest zgodny z dowodem księgowym (listą 
wypłat). 

Wysokość  zainkasowanych  kwot  I  raty  podatku  objętej  kontrolą  oraz  wysokość  należnego  wynagrodzenia  dla 
poszczególnych inkasentów przedstawiono w załączniku do niniejszego protokołu. 

W okresie objętym kontrolą wydatki działu 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdz. 75647 „Pobór podatków, opłat i 
niepodatkowych należności budżetowych”, § 4100 „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” wyniosły łącznie 11.910,60 
zł, co stanowi 25,3% ogólnej kwoty wydatków zaplanowanych z tytułu wynagrodzenia inkasentów na 2007 rok.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Nieprawidłowe wypisywanie dowodów wpłat w kwitariuszach przychodowych K-103, tj. wpłata należności bieżącej z 
tytułu  wpłaty  I  raty  podatku  za  2007r.  wskazywana  na  kwitach  kwitariusza  przychodowego  K-103  w  pozycji  
„należności zaległe”. 
Powyższa nieprawidłowość dotyczy inkasentów sołectw: Kotliszowice i Boguszyce. 

ZALECENIA POKONTROLNE:

Pouczyć inkasenta sołectwa Kotliszowice oraz inkasenta sołectwa Boguszyce w zakresie prawidłowego wypełniania 
potwierdzenia wpłaty podatku na kwitach kwitariuszy przychodowych K-103. 

Kierownik  jednostki  został  poinformowany o  przysługującym mu,  na  podstawie  regulaminu  kontroli  wewnętrznej 
obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Toszku, prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu – 
zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu.

Protokół  sporządzono  w dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  których  jeden  pozostawiono  w kontrolowanej 
jednostce.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń.

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz. 7/2007

Toszek, dn. 06.06.2007r.

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
       44-180 TOSZEK
    tel. (0-32) 233-42-17
    fax (0-32) 233-41-41
...............................................

(pieczątka jednostki kontrolowanej)



B U R M I S T R Z 

        Jacek Zarzycki

...................................................
    (podpis i pieczątka kierownika jednostki)

     insp. ds. kontroli wewnętrznej                                                                Skarbnik Gminy

               mgr Mariola Dusza                                                       mgr Kazimiera Drewniak
.................................................                                   .............................................
                          (podpis kontrolującego)                                                                         (podpis głównego księgowego jednostki)


