
URZĄD GMINY MIELEC 
u l. G łow ack iego  5

39-300 M ielec Mielec, 2019-04-03
BR.0003.6.2019

Pan
Mariusz Kawalec 
Radny Rady Gminy Mielec

W odpowiedzi na interpelację z dnia 22.03.2019 r. w sprawie jakości wody w Gminie 
Mielec przedkładam kopie posiadanych przez GZGK w Mielcu protokołów badań wody 
z eksploatowanych przez Zakład gminnych ujęć wody w Chrząstowie i Rzędzianowicach 
oraz z gminnych sieci wodociągowych zasilanych z ujęć obcych tj.: Mielec, Wampierzów 
i Szydłowiec, z lat 2015 -2018.
Załączam również kopie decyzji PPIS w Mielcu stwierdzające przydatność wody do spożycia 
oraz przykładowe harmonogramy poboru próbek wody do badań, które corocznie ustalają 
organy PPIS dla administratorów urządzeń wodociągowych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.
Aktualnie, w zakresie badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi obowiązują 
przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2294).

Załączniki: kopie sprawozdań z badań wody, decyzji PPIS w Mielcu oraz harmonogramów 
poboru próbek wody z lat 2015 - 2018 (łącznie 173 strony).

Informację sporządził:
Dariusz Gustaw -  Kierownik Gminnego zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielcu

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie wpływu 
wszelkich podatków, jakie wpłynęły do gminy w 2018 roku w odniesieniu do każdego 
sołectwa oraz wysokości wszystkich kar zapłaconych i tych czekających na zapłacenie przez 
Urząd Gminy Mielec od roku 2016 do dnia dzisiejszego informuję, że:

1. W zakresie podania kwoty wpływu wszelkich podatków, których wysokość ustala 
Rada Gminy Mielec jakie wpłynęły do gminy w 2018r. w odniesieniu do każdego sołectwa 
możliwe jest zaprezentowanie żądanych przez Pana danych jedynie w podziale na podatki 
wpłacone przez podatników będących osobami prawnymi i podatników będących osobami 
fizycznymi (bez rozbicia na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
1 nieprowadzące takiej działalności).

Ewidencję księgową dla wszystkich dochodów, w tym podatkowych prowadzi się 
zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem 
przepisów wykonawczych do tych ustaw oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów 
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dochody podatkowe ewidencjonuje się według rodzajów podatków w sposób 
umożliwiający sporządzenie sprawozdań budżetowych, gdzie poszczególne rodzaje podatków 
przypisuje się do odpowiedniego działu, rozdziału i paragrafu wskazanej klasyfikacji.



Tak więc dochody podatkowe ujmuje się w Dziale klasyfikacji budżetowej -  756 Dochody od 
osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem i dwóch Rozdziałach:
-  75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków> i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych
-  75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 

podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków> i opłat lokalnych od osób fizycznych.
Wpływy kwot poszczególnych podatków w rozbiciu na rodzaje podatków, sołectwa i 

kategorie podatników przedstawiono w tabelach załączonych do niniejszego pisma. 
Dochodami gminy są również pozostałe podatki do których pobierania i
przekazania na rachunek bankowy gminy jest zobowiązany urząd skarbowy. Dla tych 
podatków urząd nie prowadzi ewidencji księgowej w rozbiciu na poszczególne sołectwa 
ujmuje jedynie kwoty zbiorczo według rodzajów podatków według danych przekazanych z 
właściwych organów. Dane w zakresie tych podatków zostały szczegółowo zaprezentowane 
w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, które Państwo Radni 
otrzymali.

2. W zakresie dotyczącym podania wysokości wszystkich kar zapłaconych 
i tych, które czekają na zapłacenie przez Urząd Gminy Mielec od roku 2016 do dnia 
dzisiejszego informuję, że nie dokonywano w tym okresie, płatności z tytułu nałożonych kar. 
Na chwilę obecną Referat Budżetu i Finansów nie posiada żadnych dokumentów, które 
nakazywałyby zapłatę kar.

Informację sporządziła:
Małgorzata Cyran -  Skarbnik Gminy
Marzena Krempa -  Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych


