
Informacja z realizacji podatków i opłat za I półrocze 2019 

roku 
 

Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne 

 
Na dzień 1 stycznia 2019 roku na kontach podatników ustalono stan zaległości w wysokości   

233.562,05 zł oraz saldo nadpłat w wysokości  7.599,02 zł . Wg. stanu na dzień 30 czerwca 

2019 roku stan zaległości zmniejszył się do kwoty 145.702,11zł, w głównej mierze w wyniku 

dokonania odpisów przedawnionych należności ale także w wyniku wyegzekwowania 

należnych kwot.  

   

Wielkość przypisanych podatków w skład których wchodzą  podatek od nieruchomości, 

podatek rolny, podatek leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne za 2019 rok wynosi  

979.640,00 zł. 

W okresie I półrocza 2019 roku nastąpiło zmniejszenie kwoty wymiaru podatków o łączną 

kwotę 122.438,87zł, z czego w kwota 47.242,00 zł dotyczyła roku bieżącego, natomiast  

pozostała kwota 75.196,87 zł dotyczy zaległości z lat ubiegłych. 

W zakresie dokonanych odpisów umorzenia podatków stanowią  kwotę 681,00 zł, kwota 

podatku w wysokości 74.584,87 zł uległa przedawnieniu, natomiast pozostała kwota odpisów 

dotyczy dokonywanych przez podatników zmian geodezyjnych i wynosi 47.173,00 zł. 

 

W okresie I półrocza 2019 roku wpływy z tytułu podatków  wynosiły ogółem  614.427,27 zł, 

w tym z zaległości wpłynęło 16.587,67 zł oraz z należności bieżących  597.839,60 zł.   

Odsetki od  nieterminowych wpłat wraz z kosztami upomnień zasiliły budżet  na  kwotę 

1.628,73 zł. 

W okresie I półrocza 2019 roku w związku z zawyżonymi wpłatami zwrócono podatnikom 

nadpłacony podatek w kwocie 23.928,90 zł  i  saldo nadpłat wynosi  5.661,11 zł 

Na kontach podatników na dzień 30 czerwca 2019  roku figurują zaległości z tytułu podatków 

w wysokości 145.702,11 zł. 

  

Największymi dłużnikami są podatnicy posiadający zadłużenie w miejscowości: 

Wojtyniów – jeden podatnik na kwotę 84.409,00 zł /należność przedawnia się 

sukcesywnie i powinna zostać odpisana do końca roku 2021 roku/, nieruchomość 

została sprzedana, brak bieżących przypisów, w m-ci Bliżyn – dwóch podatników na 

kwotę 39.781,03 zł, z których jeden został zlicytowany,   Płaczków – jeden podatnik 

na kwotę 4.147,00 zł , otrzymano informację od komornika o licytacji majątku.  

 

Zaległości największych dłużników są hipotekowane żeby nie doszło do ich 

przedawnienia. Wobec jednego z zalegających dłużników została przeprowadzona w 

roku 2018 skuteczna licytacja z nieruchomości przez komornika sądowego w 

Skarżysku Kam, co oznacza, że część zadłużenia gmina odzyska. Pozostali dłużnicy 

mają sporządzone tytuły wykonawcze do Naczelników Urzędów Skarbowych celem 

przymusowego wyegzekwowania zadłużenia. 

W  okresie I półrocza 2019  roku  wysłano łącznie 116  upomnień na kwotę 

41.129,01zł, a także sporządzono 29 tytułów wykonawczych  na kwotę  13.214,40 zł.   

Ponadto w pierwszym półroczu 2019 roku Urzędy Skarbowe wydały 10 postanowień 

umarzając postępowanie ze względu na brak  możliwości ściągnięcia zaległości 



podatkowych tzn. przedawnienie zobowiązania podatkowego, braku źródeł dochodu-

egzekucji, czy dokonania wpłaty podatku.  

W I półroczu 2019 roku tutejszy organ podatkowy otrzymał zawiadomienie z ksiąg 

wieczystych o wykreśleniu hipoteki przymusowej wobec jednego dłużnika na kwotę 

20.915,50 zł, w związku z uregulowaniem zadłużenia.  

 

 

Osoby prawne – podatek od nieruchomości 

 
W roku 2019 podatkiem od nieruchomości objęte zostały 33 osoby prawne. Na początek roku 

na kontach podatników wystąpiły zaległości z lat ubiegłych w wysokości 604.344,26 zł oraz 

nadpłaty w kwocie 100,00 zł.  

Według złożonych deklaracji  ustalono wysokość przypisu w podatku od nieruchomości na 

kwotę  628.606,00 zł, dokonywano również odpisu podatku w wysokości 4.333,00 zł. 

Do dnia 30 czerwca 2019 roku do budżetu gminy jednostki wpłaciły na poczet podatku od 

nieruchomości kwotę 299.547,50 zł.  

 

W stosunku do planu rocznego w wysokości 618.000,00 zł realizacja wynosi 48,47 %.  

 

Na wielkość zadłużenia największy wpływ mają zakłady wobec, których zakończono proces 

likwidacyjny i nie wygospodarowano środków na pokrycie zaległości podatkowych. Są to od 

lat te same jednostki a ich zadłużenie z roku na rok ulega zmniejszeniu poprzez 

przedawnienie. Zaległości w stosunku do nich wynoszą: 

 

- 69.365,70 zł i pochodzi z lat 2003, 2005 – 2010 proces upadłości ogłoszono w listopadzie 

2000 roku. Podmiot w dniu 10.12.2014r. został wykreślony z KRS , a postanowienie o jego 

wykreśleniu uprawomocniło się z dniem 10.01.2015r. w związku z powyższym na koncie 

tego dłużnika nie dokonuje się żadnych przypisów. Zaległość ulegnie przedawnieniu po 

upływie 5 lat tj. 10 stycznia 2020 roku. 

 

- 402.628,99 zł, w związku ze zbyciem przez syndyka majątku w 2015 roku nie 

dokonuje się żadnych przypisów. Postanowienie sądowe o zakończeniu postępowania 

upadłościowego uprawomocniło się z dniem 10 grudnia 2015r. zatem zaległość ulegnie 

przedawnieniu z dniem 11 grudnia 2020 roku. 

 

- 111.026,68 zł na wszystkie zaległości sporządzone zostały tytuły wykonawcze, 

prowadzona egzekucja nie jest skuteczna, a tytuły zostały zwrócone do wierzyciela. W celu 

uniknięcia przedawnienia Wójt Gminy prowadzi czynności zmierzające do wpisania na 

hipotekę przymusową zaległości podatkowych. 

 

- 4.550,00 zł Gmina stała się właścicielem gruntu oraz budynku. Zaległości będą 

sukcesywnie ulegały przedawnieniu. 

 

- 29.061,39 zł. na chwilę obecną prowadzona przez Urząd Skarbowy Końskie egzekucja 

jest bezskuteczna.  

Próby licytacji majątku dłużnika, podejmowane przez Komornika Sądowego nie były 

skuteczne.  

W celu uniknięcia przedawnienia Wójt Gminy prowadzi czynności zmierzające do wpisania 

na hipotekę przymusową zaległości podatkowych. 



 

Do dnia 30 czerwca 2019 roku  sporządzono 1 upomnienie na kwotę 12.532,00 zł.  

Nie sporządzano tytułów wykonawczych. Prowadzenie egzekucji administracyjnej przyczynia 

się do stopniowego zmniejszania zaległości. 

 

 

Podatek rolny – osoby prawne 

 

Podatkiem rolnym objętych zostało 7 osób prawnych. Według złożonych deklaracji 

przypisano podatek rolny w wysokości 2.284,00 zł. Nie dokonywano żadnych odpisów. 

Wpływy na dzień 30 czerwca 2019r. wyniosły  1.378,00 zł.  

W stosunku do planu rocznego w wysokości 2.141,00 zł realizacja wynosi 64,36 %. 

 

 

Podatek leśny – osoby prawne 

 

Podatkiem leśnym objętych zostało 5 osób prawnych. W tym podatku według złożonych 

deklaracji przypisano kwotę 322.945,00 zł. Nie dokonywano żadnych odpisów. Na początek 

roku na kontach podatników wystąpiła zaległość w wysokości 51,00 zł. 

Na dzień 30 czerwca 2019 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 161.599,00 zł . W stosunku 

do planu rocznego w wysokości 335.000,00 zł realizacja wynosi 48,24 %. 

 

 

Podatek od środków transportowych 
 

Na dzień 1 stycznia 2019 roku na kontach osób fizycznych zadłużenie z tytułu podatku od 

środków transportowych wynosiło 7.143,40 zł a od osób prawnych 1.068,10 zł. Saldo  nadpłat 

od osób fizycznych  ustalono na kwotę  433,16 zł.  

Liczba zarejestrowanych pojazdów na początku roku wynosiła 48 szt. W okresie 6 miesięcy 

przyjęto do ewidencji cztery pojazdy oraz  wykreślono taką samą liczbę ze względu na  ich 

zbycie (sprzedaż).  

W okresie od 1.01.2019 do 30.06.2019 organ podatkowy dokonał przypisu podatku od 

środków transportowych  na łączną  sumę 53.495,00 zł,  w tym przypisano  na podstawie 

wydanych decyzji kwotę 3.284 zł i na podstawie złożonych  deklaracji kwotę 50.211,00 zł.    

Dokonano odpisu podatku na kwotę 2.015,00 zł, który wynikał ze złożonych przez 

podatników korekt deklaracji. 

Wpływy z  pierwszej raty podatku od środków transportowych  za omawiany okres  wyniosły 

ogółem 25.497,94 zł. Należności do zapłaty wynosiły 32.692,60 zł,  lecz  faktyczne zaległości 

to kwota  9.521,40 zł. Kwota nadpłat  wynosiła 0,30 zł.  

W stosunku do dłużników  prowadzone były  na bieżąco działania  windykacyjne tj. 

wszystkim zalegającym z płatnościami wystawiano upomnienia a następnie  sporządzono  

tytuły wykonawcze na  łączną kwotę 1.642,00 zł, które  przekazano do realizacji   do Urzędu   

Skarbowego w  Skarżysku -  Kamiennej.  Największe zadłużenie w kwocie  6.127, 40 zł 

posiada  podatnik, wobec którego od kilku lat prowadzone jest  bezskuteczne postępowanie 

egzekucyjne. Na przełomie kilku lat tylko dwukrotnie  poborcy skarbowi   dokonali czynności  

doprowadzających do wyegzekwowania niewielkich kwot  ze względu na brak składników 

majątkowych  u zobowiązanego.     

 



 

Opłaty za pobór wody 
 

 Na początku 2019 roku zaległości za wodę  z lat ubiegłych wyniosły  

5.679,77 zł  a nadpłaty 613,52 zł. W omawianym okresie na podstawie  wystawionych faktur 

przypisano kwotę 116.994,48 zł.  

Wpływy  z tytułu opłat za wodę wyniosły ogółem 114.972,47 zł, w tym na poczet zaległości 

wpłynęło 2.672,64 zł,  a na należności bieżące  przypadło 112.299,83 zł. Kwota wpłaconych  

ustawowych odsetek od nieterminowych wpłat  wyniosła  154,73 zł. Na kontach odbiorców 

wody figurowały również nadpłaty 500,34 zł. 

Należności  do spłaty na dzień 30 czerwca br  wyliczono na sumę 7.588,60 zł, a faktyczne 

zaległości wynosiły ogółem 7.058,83 zł i w poszczególnych obrębach przedstawiały się 

następująco:  

 

Lp. Miejscowość Kwota w  zł 

1. Bliżyn     2.542,74 

2. Brzeście            -   

3. Drożdżów      0,54 

4. Gilów     119,33 

5. Gostków      242,99 

6. Górki     41,35 

7. Jastrzębia        0,42 

8. Kopcie       134,44 

9. Kucębów       87,10 

10. Mroczków     1.638,62  

11. Nowki       27,75 

12. Nowy Odrowążek         0,15 

13. Odrowążek 118,46       

14. Płaczków  348,93 

15. Sobótka        83,11 

16. Sorbin      617,16 

17. Ubyszów       98,36 

18. Wojtyniów 544,42         

19. Zbrojów      290,24 

20. Inne jednostki   7,13 

21. Rędocin           115,59  

 Ogółem 7.058,83 

 

Wobec zalegających z opłatami  prowadzone było na bieżąco postępowanie upominawcze, 

wystawiono upomnienia na kwotę 5.803,40 zł, w wyniku czego  część zaległość została 

spłacona wraz z odsetkami. 

 

Dla osób posiadających największe zadłużenie z tytułu opłat za wodę i ścieki   sporządzono 

pozwy sądowe -  łącznie na sumę 1.832,12 zł Na podstawie wydanych przez sąd nakazów 

zapłaty  sprawy zostały przekazane do  dalszej realizacji  komornikowi sądowemu.  

Niejednokrotnie zdarzają się trudności w odzyskaniu  zasądzonych należności. Wynikają  one  

najczęściej z braku możliwości płatniczych i  stanu majątku dłużników. W efekcie  

bezskutecznej egzekucji organy egzekucyjne umarzają  prowadzone postępowanie.   

 



 

Opłaty  za odprowadzanie ścieków 
 

Zadłużenie z tytułu opłat za ścieki  na początku roku wynosiło 4.191,44 zł a   nadpłaty  

wynosiły 75,42 zł. W I półroczu 2019 roku dokonano przypisu na podstawie wystawionych 

faktur  na sumę 95.308,45 zł.  Na poczet należności  bieżących z tytułu odprowadzania 

ścieków wpłynęła kwota w wysokości 91.755,55zł  a  na zaległości z lat ubiegłych  kwota 

1.549,14 zł  - ogółem  wpływy wynosiły 93.304,69 zł. 

Na dzień 30.06.2019r. należności do spłaty wynosiły 6.228,76zł i w poszczególnych obrębach 

kształtowały się następująco: 

 

Lp. Miejscowość Kwota w  zł 

1. Bliżyn 5.210,56 

2. Wojtyniów 1.018,20          

 Ogółem      6.228,76               

 

Nadpłaty za I półrocze  2019 roku wynosiły  108,98 zł.  

W stosunku do zalegających z opłatami za ścieki wystosowano wezwania do zapłaty na kwotę 

4.509,51 zł.  

 

Wszystkie ujęte  w informacji  kwoty  dotyczące  wody i ścieków są podawane w wartościach 

netto ( bez podatku Vat). 

Opłaty za najem lokali mieszkalnych 
 

Zaległość na początek roku                                                                           24.093,47zł 

Nadpłata z lat ubiegłych                      0,26zł 

Wpłaty na poczet zaległości                                                                                   5.403,87zł 

Zaległość z lat ubiegłych pozostała do zapłaty                                                    18.689,34zł 

                                                                                                

W okresie od I do VI.2019r. wystawiono do zapłaty faktury na kwotę              13.569,93zł                                         

Wpłaty wraz z dofinansowaniem z GOPS            11.330,78zł                                                                                                                                                       

Zaległość pozostała do zapłaty z roku bieżącego                                                   2.344,66zł 

Nadpłata                                          105,51zł 

Wpłaty odsetek za zwłokę                                                                                          238,66zł 

 

Wobec lokatorów posiadających zadłużenie prowadzone jest na bieżąco postępowanie 

upominawcze poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty w okresach  miesięcznych. 

Lokatorzy posiadający zadłużenie w Sołtykowie spłacili zaległości. Pozostał tylko jeden 

lokator, który posiada zadłużenie w kwocie 7.064,00zł. Spłaca zaległość w kwocie 120,00zł. 

miesięcznie oraz dokonuje wpłat czynszu bieżącego. 

 

   Dwóch lokatorów zajmujących lokale w Bliżynie przy ul. Kościuszki 87 (barak) posiada    

zadłużenie na kwotę 8.560,29zł, są to osoby nie posiadające żadnego źródła dochodu ani też 

majątku, na wysyłane wezwania do zapłaty nie reagują.  

  

  Lokator zajmujący lokal w Bliżynie przy ul. Przechodnia 6 posiada zadłużenie w wysokości 

5.412,59zł. Jest to osoba utrzymująca się z zasiłków GOPS. Zadłużenie spłaca nie regularnie. 

 

 



Informacja dot. zadłużenia mieszkańców w zakresie opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2019r. 
 

 

 

Wysokość przypisanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

od gospodarstw domowych i od wspólnot mieszkaniowych na dzień 30.06.2019 wynosiła 

452.537,50 zł. Dokonano odpisów na kwotę 16.168,62 zł 

Za okres do 30 czerwca 2019 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 236.385,34 zł.  

Na dzień 30.06.2019 roku część gospodarstw domowych zalega z płatnościami, co  

w podziale na sołectwa przedstawia załącznik. Kwota zaległości wynosi 40.187,42 zł.  

Występuje również nadpłata w wysokości 498,80 zł. 

Udział procentowy zalegających gospodarstw w ogólnej liczbie złożonych deklaracji 

wynosi około 8,88%. 

Do 30.06.2019r. sporządzono 65 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 6.975,70 zł. 

 

 


