UCHWAŁA Nr L/456/2018
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie upoważnienia Burmistrza Karczewa do wprowadzania danych
dłużników do Rejestru Należności Publicznoprawnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.1) i art. 18d § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 z późn. zm.2)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do wprowadzania danych dłużników do
Rejestru Należności Publicznoprawnych o których mowa w art. 18b § 2 ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1201
ze zm.), w zakresie należności pieniężnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 6 z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz.
1453 z późn. zm.3)
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2017 r., poz. 2232
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1948 oraz z 2017 r.,
poz. 933 i 1475
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2017 r., poz. 2203 i 2260
2

UZASADNIENIE
Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach
zastrzeżonych ustawami o kompetencji rady gminy. W świetle przepisów art. 18d ustawy z
dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jednostka samorządu
terytorialnego, reprezentowana przez organ wykonawczy, wprowadza do rejestru dane, o
których mowa w art. 18b § 2, jeżeli posiada na to zgodę wyrażoną w uchwale rady gminy, a
łączna kwota należności pieniężnych wraz z odsetkami za zwłokę wynosi nie mniej niż
5000,00 zł. Uchwała określa rodzaje należności pieniężnej jednostki samorządu
terytorialnego, którymi są wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z kar
pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, które podlegają wpisowi do
rejestru. Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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