Jedlińsk 24.02.2017r

PROTOKÓŁ

W dniu 24.02.2017r odbyło się posiedzenie robocze Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk.
1.Obecni:
Wójcik Bogdan – przewodniczący
CzłonkowieNowakowska Agata
Kurek Łukasz
Drewnowski Marcin
Rędzia Robert
Janiec Marek
- Sekretarz Gminy Jedlińsk
- Skarbnik Gminy.
2.Plan posiedzenia Komisji
a. Zapoznanie Komisji Rewizyjnej ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej w
2016r.
b. Informacja na temat zastosowanych zwolnień i umorzeń podatkowych w 2016r.
- wnioski o umorzenie wraz z uzasadnieniem,
- Decyzja Wójta.
d. Omówienie materiałów i uchwał na sesję
Ad 2.a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał uczestników posiedzenia ze
sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016r. po czym został on
zaakceptowany przez członków.
Ad 2.b Skarbnik Gminy przedstawiła suche dane dotyczące zastosowanych zwolnień i umorzeń
podatków powyżej 500 zł w 2016r w stosunku do osób fizycznych oraz prawnych. Z
przedstawionych danych dało się zauważyć duży spadek umorzeń finansowych w stosunku do
2015r.W 2016r dla 6 osób fizycznych zastosowano umorzenia finansowe na kwotę niespełna
3615zł, natomiast prawie te same podmioty prawne co w 2015r skorzystały z umorzeń w 2016r
na sumę około 40000zł. Komisja Rewizyjna chciała się zapoznać ze sposobem załatwienia
formalności oraz czy przed wydawaniem decyzji były prowadzone postępowania wyjaśniające
mające na celu ustalenie, czy zachodzą przesłanki ważnego interesu publicznego podatnika lub
interesu publicznego z uwzględnieniem zasady pisemnego załatwiania spraw podatkowych w
związku z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa. Niestety
Komisja Rewizyjna pomimo przedstawienia zasadności swojego postępowania nie otrzymała
stosownych wyjaśnień. Pani Skarbnik próbując zasłaniać się ochroną danych osobowych osób
objętych umorzeniem uniemożliwiła otrzymanie pełnej informacji w podanym temacie dla

dalszej pracy Komisji Rewizyjnej. Zauważyć należy, że tematyka ochrony danych
osobowych w Polsce jest stosunkowo nową. Jest to też dziedzina specyficzna i trudna, co
powoduje, że każdy przypadek wymaga odrębnego przeanalizowania i oceny, w tym, a
nie innym, konkretnym. W przypadku osób prawnych zauważyć należy, że stosownie do art.
2 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, ustawa określa zasady postępowania przy
przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub
mogą
być
przetwarzane
w
zbiorach
danych.
Zatem z przepisu tego jasno wynika, że ochronie prawnej wynikającej z ustawy o ochronie
danych osobowych podlegają jedynie dane osobowe oraz prawa osób fizycznych, co oznacza,
że ustawa ta nie ma zastosowania do ochrony danych dotyczących osoby prawnej. Osoba
prawna bowiem ze swojej istoty nie może być równocześnie osobą fizyczną, której dane
osobowe oraz prawa podlegają ochronie na podstawie powołanej ustawy. Umożliwienie przez
wójta radnym dostępu do danych osobowych wynika z kontrolnej i stanowiącej funkcji Rady
Gminy oraz z przepisów szczególnych, wśród których na pierwszy plan wysuwają się przepisy
kpa dotyczące postępowania skargowego oraz przepisy ustawy o samorządzie gminnym
dotyczące kontrolnej funkcji Rady, a zwłaszcza jej Komisji Rewizyjnej. W związku z
powyższym Komisja Rewizyjna jako organ kontrolny Rady Gminy zwróci się do
Przewodniczącej Rady Gminy o ustalenie formalnego miejsca KR w systemie kontrolnym
pracy Urzędu Gminy.
Ad 2.c W związku z nie planowaniem sesji Rady Gminy w lutym, nie wpłynęły materiały i
uchwały do Komisji Rewizyjnej celem ich oceny w zakresie kompetencyjnym.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wójcik Bogdan

