Katowice, dn. 20 lutego 2018 r.
w 1.1

Program spotkania konsultacyjnego
pn. Egzekucja i zabezpieczenia a przedawnienia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Termin: 16 marca 2018 r. (piątek)
Miejsce: Katowice (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, sala 402,
IV piętro)
Godzina rozpoczęcia: 9.00
Prowadzący: p. Hanna Kmieciak, praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego
(szczególnie procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jst),
absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów doktoranckich Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, wieloletni pracownik jst, była redaktor naczelna
czasopisma pn. Prawa Finansów Publicznych, właściciel Kancelarii JST,
konsultant Najwyższej Izby Kontroli - Delegatury w Poznaniu, konsultant
i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych

9.00 - 9.05

Otwarcie spotkania – przedstawiciel
i Powiatów (w trakcie uzgodnień)

Śląskiego

Związku

Gmin

omówienie następujących zagadnień:

9.05 - 11.00

1) Postępowanie przedegzekucyjne i egzekucyjne prowadzone przez wójta,
burmistrza, prezydenta miasta, zarząd związku międzygminnego jako
wierzyciela. Działania informacyjne wierzyciela – obowiązek czy prawo?
Jak w praktyce podejmować działania informacyjne?
2) Jak,
według
obecnie
obowiązujących
przepisów,
skutecznie
wyegzekwować w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi? Odpowiedzialność współwłaścicieli nieruchomości za
zaległą opłatę śmieciową. Czy zawsze konieczne jest upomnienie?
W jakich sytuacjach nie jest potrzebne upomnienie? Jak postąpić
w sytuacji, gdy kwota zaległości nie przekracza 116,00 zł? Jaki jest
właściwy
termin
wystawienia
upomnienia?
Jak
postępować
z upomnieniami, aby nie narazić się na zarzuty przy kontroli RIO czy
NIK? Czy zawsze pobieramy koszty upomnień? Od kiedy liczymy koszty
upomnień? Zarachowanie wpłaty na koszty upomnienia. Co to znaczy, że
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upomnienie musi być doręczone? Co z upomnieniem awizowanym,
odmową odbioru czy niemożnością doręczenia upomnienia? Co
z upomnieniem do podatnika zmarłego? Rola Kodeksu postępowania
administracyjnego w egzekucji.
3) Przepisy obejmujące tytuły wykonawcze. Ustawowy termin wystawienia
tytułu wykonawczego. Co z tytułami na zaległości nieprzekraczające
116,00 zł? Formy przekazywania tytułów wykonawczych. Co załączamy
do tytułu wykonawczego? Obowiązki wójta jako wierzyciela
w postępowaniu egzekucyjnym. Skąd i w jaki sposób wójt może ustalić
dane dotyczące majątku dłużnika? Czy wójt musi ustalać majątek
dłużnika? Jak zachowa się naczelnik urzędu skarbowego, gdy wójt nie
wskaże majątku? Zbieg egzekucji – nowe zasady. Kiedy stosujemy dalsze
tytuły wykonawcze? Jak wystawić dalszy tytuł wykonawczy? Czy można
wystawić dalszy tytuł wykonawczy, gdy pierwszy był na „starym” wzorze
i jak to zrobić? Zabezpieczenie zaległej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na nieruchomości podatnika. Jak powinien
wyglądać tytuł potrzebny do wpisu hipoteki? Jak dokonać wpisu hipoteki?
Czy warto wpisywać hipotekę? Jakie prawa służą wójtowi przez
zabezpieczenie zaległości hipoteką? Kiedy i jak wystawiamy zmieniony
tytuł wykonawczy? Szczegółowe omówienie w praktyce przebiegu
egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy wójt
może wpływać na egzekucję należności gminy? Co zrobić jeżeli dłużnik,
po wystawieniu tytułu wykonawczego, częściowo zapłaci na rachunek
gminy? Czy można umorzyć zaległość po wystawieniu tytułu
wykonawczego? Czy można rozłożyć zaległość na raty po wystawieniu
tytułu wykonawczego? Jak postąpić jeśli dłużnik takich rat nie płaci? Na
kogo wystawić tytuł wykonawczy jeśli dłużnik nie żyje? Kto odpowiada za
ustalenie terminu przedawnienia zaległości? Jak ma wyglądać współpraca
wójta z naczelnikiem urzędu skarbowego w przedmiocie egzekucji? Na
czym polega czynny udział wójta w postępowaniu egzekucyjnym
dłużników gminy? Czy warto wnioskować o egzekucję z nieruchomości?
Co zrobić jeżeli urząd skarbowy umarza egzekucję, a nie ściągnął
zaległości? Jak wójt ma się bronić przed kosztami egzekucyjnymi?
11.00 - 11.20

przerwa kawowa
omówienie następujących zagadnień:

11.20 - 14.00

1) Tytuły wykonawcze c.d.;
2) Egzekucja w państwie obcym. Jak wystawić tytuł wykonawczy jeśli
podatnik mieszka poza granicami Polski? Do kogo kierować taki tytuł? Jak
przebiega egzekucja administracyjna w państwie obcym? O czym wójt
musi wiedzieć kierując tytuł na dłużnika zamieszkałego poza granicami
Polski?;
3) Przedawnienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Jaki ma
wpływ na dochodzenie należnej opłaty? Czy zawsze opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi przedawnia się z upływem 5 lat?
Co ma wpływ na bieg terminu przedawnienia? Jak liczyć okres
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przedawnienia? Co zawiesza a co przerywa bieg przedawnienia? Czy
doręczenie upomnienia przerwie bieg terminu przedawnienia? Co zrobić,
aby opłata się nie przedawniła? Co zrobić z zaległością przedawnioną?
Czy hipoteka i zastaw skarbowy nadal chronią przed przedawnieniem?
4) Dyskusja;
spotkania

-

przedstawiciel

14.00 - 14.05

Podsumowanie

od ok.
14.05 - 15.00

Lunch i czas na indywidualne konsultacje

Śląskiego

Związku

Gmin

i Powiatów (w trakcie uzgodnień)
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