BRM.0012.1.3.2019
Protokół nr 4/2019
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Inowrocławia,
odbytego w dniu 8 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia,
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36.
Czas trwania posiedzenia 14.00 – 14.15.
Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:
1. Waldemar Wąśniewski
2. Elżbieta Jardanowska
3. Lidia Stolarska

– Przewodniczący Komisji
– Członek Komisji
– Członek Komisji

W posiedzeniu nie uczestniczył radny Maciej Szota - Członek Komisji.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta.
Listy obecności członków Komisji stanowią załącznik nr 1 do protokołu.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie kworum.
Posiedzenie Komisji otworzył Pan Waldemar Wąśniewski - Przewodniczący Komisji, który
zgodnie z listą obecności stwierdził, że w obradach Komisji uczestniczy 3 radnych, co wobec
ustalonego składu Komisji wynoszącego 4 osoby, stanowi kworum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji.
Ad 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji:
Kto jest za przyjęciem porządku dziennego obrad?
głosowanie:

za – 3, przeciw - 0, wstrzym. się – 0.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Przyjęcie Protokołu nr 3/2019.
4. Informacja na temat stanu zaległości podatkowych od nieruchomości za 2018 r.
5. Sprawy wymagające opinii Komisji.
6. Sprawy bieżące.
Ad 3. Przyjęcie Protokołu nr 3 posiedzenia Komisji.
Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji:
Kto jest za przyjęciem protokołu nr 3 z posiedzenia Komisji?
głosowanie: za – 3, przeciw - 0, wstrzym. się – 0.

Ad 4. Informacja na temat stanu zaległości podatkowych od nieruchomości za 2018 r.
Grażyna Filipiak –Skarbnik Miasta:
Przedstawiła materiał.
Materiał stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Pytania i dyskusja.
Lidia Stolarska – Członek Komisji:
Podatek z Huty jest nie do odzyskania, jest spisany na straty?
Grażyna Filipiak –Skarbnik Miasta:
Nie do odzyskania, nie ma z czego odzyskać.
Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji:
Czy odzyskane pieniądze przez masę upadłościową poszły na inne długi?
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:
To są różni wierzyciele, my również otrzymaliśmy jakieś pieniądze. W tej chwili już nie ma
z czego otrzymać pieniędzy. Likwidator był i zaspakajał według kolejności zgłoszeń. W tej
chwili 1,5 miliona jest nie do odzyskania.
Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji:
Jaka jest szansa na odzyskanie pozostałych zaległości?
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:
Niestety nie możemy sprzedać zaległości, a na pewno znalazły by się takie firmy windykacyjne,
które kupiłyby. My możemy wysłać upomnienie, później wystawiany jest tytuł. Jako
zabezpieczenie możemy robić wpisy hipoteczne.
Lidia Stolarska – Członek Komisji:
A oprócz Huty jakieś jeszcze?
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:
Jest wiele osób, wiele podmiotów ,które zalegają. Zdażają się przejściowe trudności i nie zapłaci
tego podatku, ale potem reguluje.
Lidia Stolarska – Członek Komisji:
A są notoryczni dłużnicy?
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:
Tak są tacy, którzy bez egzekucji nie zapłacą.
Lidia Stolarska – Członek Komisji:
Dłużnicy zwracają się do Miasta o rozłożenie na raty?
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:
Oczywiście. Nowy podmiot, który kupił majątek po zlikwidowanej Hucie, też ma trudności
płatnicze. Prezydent przyznał w ubiegłym roku i wydał decyzję o rozłożeniu na raty. Taka forma
pomocy jest udzielana.
Elżbieta Jardanowska – Członek Komisji:
Czy ta liczba zadłużonych się zmniejsza czy zwiększa? Czy ta liczba jest stała.
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:
Jest część podatników, którzy jak nie otrzymają upomnienia to nie płaci. To jest pierwsza grupa,
a druga grupa podatników, którzy nie płacą w wyniku trudności przejściowych. Zdarzają się
podmioty, które po raz pierwszy nie zapłacą bo zapomną. Ale dochody z podatku od
nieruchomości nam rosną. Liczba zalegających osób fizycznych zmalała, było 1451, a na koniec
roku 2018 r. 1435. W 2016 r. wpływy z podatku od nieruchomości wynosił ponad 37 milionów,
w 2017 r. ponad 39 milionów, a 2018 r. 41 milionów 700 tysięcy. Co roku odnotowaliśmy
wzrost. Miasto się rozwija, budowane są nowe obiekty, od których mamy dochody.
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Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji:
A wysokość tego podatku w ostatnich latach zmienia się, czy jest taka sama?
Grażyna Filipiak –Skarbnik Miasta:
Nie zmienia się.
Lidia Stolarska – Członek Komisji:
Kto jest największym naszym płatnikiem?
Grażyna Filipiak –Skarbnik Miasta:
Zakłady Chemiczne. Zanim zakłady podzieliły się, to płacili dużo więcej. Oni zbyli część
majątku w wyniku czego powstały mniejsze firmy. Następnie Kopalnia Soli, Uzdrowiska.
Lidia Stolarska – Członek Komisji:
A Szpital płaci?
Grażyna Filipiak –Skarbnik Miasta:
Mieli trudności, ale teraz płacą.
Innych pytań nie było.
Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji:
Kto jest za przyjęciem przedstawionego materiału?
głosowanie:

za – 3, przeciw - 0, wstrzym. się – 0.

Na podstawie § 67 ust. 2 załącznika do uchwały nr X/99/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia (Dz. Urz. Woj. KujawskoPomorskiego Nr 93, poz. 1356, z późn, zm.), Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę nr 3/2019
o pozytywnym zaopiniowaniu dokumentu pn. Informacja na temat stanu zaległości
podatkowych od nieruchomości za 2018 r.
Ad 5. Sprawy wymagające opinii komisji.
Nie było.
Ad 6. Sprawy bieżące.
Członkowie komisji uzgodnili termin kolejnej komisji na dzień 6 maja godz. 12.00.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Waldemar Wąśniewski
Protokółowała:
Agnieszka Bardzińska
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