
Łowicz, dnia 2019-04-17

Pani

Katarzyna Słoma 

Radna Powiatu Łowickiego

W związku z pismami Pani Katarzyny Słomy -  radnej powiatowej zatytułowanymi 
jako interpelacje (data otrzymania 3.04.2019 rok oraz 10.04.2019 r. ) o udostępnienie jej 
kserokopii dokumentów związanych z kontrolą przeprowadzoną przez Urząd Skarbowym 
w tym korespondencję pomiędzy Urzędem Skarbowym a kontrolowaną jednostką a nadto 
kserokopii dzienników korespondencji Centrum z lat 2015 i 2016 i kserokopii protokołu 
przekazania dokumentów pomiędzy P, Anną Kowalską a P. Adrianną Kaczor

informuję co następuje:

1/ prośba Pani K. Słomy - radnej nie może być zrealizowana w sposób o jaki wnosi bowiem 
protokół z kontroli podatkowej nie posiada, znamion definicji interpelacji czy zapytania gdyż:

Treści zawarte w protokole z kontroli dotyczą zdarzeń w okresie kiedy zainteresowana pełniła 
funkcję nadzorcza w Centrum Kultury . Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej -  zatem jej 
prośba o udostępnienie tych materiałów jest zapytaniem w osobistej sprawie, a nie 
interpelacją dotycząca spraw o istotnym znaczeniu dla powiatu.

Interpelacja powinna być pytaniem dotyczącym istotnych i zasadniczych spraw dotyczących 
gminy, powiatu a treść zawarta w wymienionych pismach radnej nie wyczerpuje tych 
znamion natomiast wyraźnie wskazuje na jej indywidualny charakter. Tak też brzmi art. 
32 ust 1 Statutu Powiatu Łowickiego, wskazując na sprawy zasadnicze dla ogółu 
mieszkańców gminy w celu pojęcia działań na rzez lokalnej wspólnoty samorządowej.

2/ protokół z kontroli podatkowej z dnia 21.03.2019 roku jest dokumentem sporządzonym 
przez organ podatkowy i to Urząd Skarbowy jest organem władnym do udzielenia 
ewentualnie takich informacji o jakie występuje radna. Sporządzony protokół kończy 
pierwszy etap kontroli: zawiera ustalenia dotyczące istotnych odchyleń od norm 
przepisowych, teraz trwa etap przed wszczęciem postępowania podatkowego i ewentualnie 
wydanej decyzji jeśli jednostka kontrolowana nie skoryguje sporządzonych deklaracji VAT 
zgodnie z ustaleniami organu Skarbowego. Kierownictwo Centrum jest adresatem ustaleń 
zawartych w protokole i obecnie podjęliśmy Szereg działań zmierzających do sporządzenia 
poprawnych deklaracji przed wydaniem decyzji podatkowej co zminimalizuje wysokość 
zobowiązań podatkowych w zakresie podatku VAT.

3/ na chwilę obecną dokonaliśmy analizy materiału kontrolnego w zakresie określenia 
wysokości uszczupleń podatkowych w roku 2015 i roku 2016, jednocześnie zleciliśmy 
sporządzenie stosownych ewidencji sprzedaży i zakupów VAT celem skorzystania 
z przysługującego w tamtym okresie przywileju odliczenia podatku naliczonego od 
zakupionych usług, materiałów i towarów. Olbrzymim dla nas wyzwaniem jest odtworzenie 
części dokumentacji źródłowej/ zakupowej za rok 2016 -  której fizyczny brak sygnalizowany



był od m-ca stycznia 2018 roku. Zostały wysłane do większości firm zewnętrznych stosowne 
pisma z prośbą o sporządzenie duplikatów tych faktur, po czym będziemy musieli je 
przypisać do poszczególnych wydatków , odpowiednio zadekretować a następnie sporządzić 
rejestry zakupów w ujęciu okresowym i na ich podstawie sporządzić rzetelne deklaracje 
VAT.

4/ na bazie dokonanych ustaleń kontroli podatkowej zarówno za rok 2017, teraz za 2015-2016 
sporządziliśmy raport o sytuacji finansowo- księgowej Centrum w tym zakresie. Taki raport 
przekażemy każdemu radnemu naszego Powiatu co moim zdaniem będzie czytelną 
informacją o stanie faktycznym w przedmiocie nieprawidłowości jakie występowały w 
Centrum w rozliczeniach podatku VAT wobec organu skarbowego w łatach 2015, 2016', 
2017.

Sporządziła
Adrianna Kaczor
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