UCHWAŁA NR LVIII/389/2018
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych,
w zakresie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego oraz określenia rodzaju należności
pieniężnych, których dane są przekazywane do rejestru
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 18d § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Rada Miejska Lądka-Zdroju wyraża zgodę na wprowadzanie do Rejestru Należności Publicznoprawnych
danych dłużników należności pieniężnych, o których mowa w art. 18b § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie należności pieniężnych Gminy Lądek-Zdrój, o których
mowa w art. 4 ust.1 pkt 1 lit a-d, pkt 2 oraz pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju
Małgorzata Bednarek
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Uzasadnienie
1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały
Celem podjęcia uchwały jest umożliwienie wpisywanie do Rejestru Należności Publicznoprawnych
prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, danych dłużników niespłaconych zobowiązań
pieniężnych, dla których Gmina Lądek-Zdrój jest wierzycielem.
2. Aktualny stan faktyczny i prawny
Rejestr Należności Publicznoprawnych został utworzony od 01.01.2018 r. na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności
(Dz.U.2017.933). Zgodnie z uregulowaniami w Rejestrze będą umieszczane dane dłużników określone
w art. 18b §2 ustawy o egzekucji w administracji dotyczące o należnościach pieniężnych, podlegających
egzekucji administracyjnej, dla których wierzycielem jest Gmina Lądek-Zdrój jeżeli należności te wynikają:
1)z dokumentu, o którym mowa w art. 3a § 1 tej ustawy;
2)z decyzji, postanowienia lub innego orzeczenia, które jest ostateczne;
3)z prawomocnego wyroku, postanowienia lub mandatu karnego wydanego na podstawie przepisów Kodeksu
karnego skarbowego lub Kodeksu karnego;
4)z mandatu karnego wydanego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
5)bezpośrednio z przepisu prawa.
Zgodnie z art. 18d ust 2 ustawy o egzekucji w administracji jednostka samorządu terytorialnego,
reprezentowana przez organ wykonawczy, wprowadza do rejestru dane, o których mowa w art. 18b § 2 tej
ustawy, jeżeli posiada na to zgodę wyrażoną w uchwale, odpowiednio rady gminy, rady powiatu albo sejmiku
województwa. Uchwała określa rodzaj należności pieniężnej jednostki samorządu terytorialnego, o której dane
są przekazywane do rejestru.
Z zapisu przytoczonego artykułu wynika, że organ stanowiący gminy winien oprócz wyrażenia zgody na
wprowadzanie danych do rejestru określić rodzaj należności pieniężnej z tytułu której powstaje dług. I tak
przedmiotowe wskazanie projektuje się jako odniesienie do art. 4 ust. 1 pkt 1 lit a-d, pkt 2 oraz pkt 6 ustawy
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Zgodnie z tym rozwiązaniem spośród wymienionych tam źródeł dochodów gminy projektuje się
dokonywanie wpisów w rejestrze co do dłużników w 2 kategoriach tj : co do dłużników z tytułu :
-podatków i opłat stanowiących dochody własne gminy;
-dochodów z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
-innych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów.
3. Różnice pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym
Rejestr Należności Publicznoprawnych powstał od 1 stycznia 2018 r. Projektowana uchwała jest pierwszą
w przedmiotowej sprawie. Podjęcie uchwały pozwoli na wykonywanie czynności materialno-technicznej
w postaci dokonania wpisu.
4. Konsekwencje finansowe dla budżetu Gminy
Podjęcie uchwały nie powoduje wzrostu wydatków budżetu gminy.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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