Projekt
z dnia 21 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XVI/.../2019
RADY GMINY MICHAŁOWICE
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego do
Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane
przekazywane są do rejestru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 18d § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co
następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie do Rejestru Należności Publicznoprawnych danych, o których mowa
w art. 18b § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i stanowiących
należności pieniężne Gminy Michałowice.
§ 2. Do Rejestru Należności Publicznoprawnych wprowadzane będą dane dotyczące należności pieniężnych
o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Michałowice
Daniel Gajoch
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Uzasadnienie
Rejestr Należności Publicznoprawnych jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej. W rejestrze gromadzi się informacje o należnościach pieniężnych
podlegających egzekucji administracyjnej, dla których wierzycielem jest m. in jednostka samorządu
terytorialnego (tj. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych
oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Zgodnie z art. 18d § 4 ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji jednostka samorządu terytorialnego, reprezentowana przez Wójta wprowadza do
rejestru dane, o których mowa w art. 18b § 2, jeżeli posiada on zgodę wyrażoną w uchwale rady gminy. Rejestr
Należności Publicznoprawnych wpłynie na dobrowolne wykonanie obowiązku zapłaty zaległości należnych
Gminie Michałowice ujawnionych w rejestrze oraz umożliwi dostępność informacji o dłużnikach m. in.
instytucjom, których są klientami.
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