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Szanowni Państwo! 
 
 

Informujemy, że w dniu 30 września 2014 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje 
szkolenie nt.: 

 
Egzekucja administracyjna 

- czyli jak przebiegają zmiany w postępowaniu egzekucyjnym wójta  
jako wierzyciela i organu egzekucyjnego 

 
Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla urzędników zajmujących się egzekucją w imieniu wójta, burmistrza, 
prezydenta miasta i zarządu związku międzygminnego jako wierzyciela i jako organu egzekucyjnego.  
Szkolenie przeznaczone dla pracowników, którzy zajmują się dochodzeniem i egzekucją podatków i opłat na rzecz 
gminy, a przede wszystkim: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków 
transportowych i innych podatków lokalnych, opłaty skarbowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz innych należności publicznoprawnych, m.in.: opłaty za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej, opłaty 
eksploatacyjnej, grzywny nałożonej w drodze mandatu i innych 
 
Szkolenie prowadzić będzie Hanna Kmieciak – praktyk w dziedzinie dochodów jednostek samorządu 
terytorialnego, kierownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Kórniku, autorka książek 
„Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia” oraz publikacji  
z dziedziny procedur podatkowych i publicznoprawnych publikowanych na łamach „Finansów Komunalnych”, 
„Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów 
informacyjnych RIO. 
 
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze  
(ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30. 
 
Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przesyłać należy (wyłącznie w formie elektronicznej lub faksem) do RIO  
w Zielonej Górze do dnia 26 września 2014 r. fax: (68) 329 19 03;  
e-mail: wioletta.puchlerz@zielonagora.rio.gov.pl; katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl. 
 
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 175 zł/os. (płatne na konto: NBP o/ Zielona Góra 53 1010 1704 0042 9722 
3100 0000). Płatność po szkoleniu, prosimy o terminowe dokonywanie płatności. 
 
Informacje dotyczące szkolenia: tel. (68) 329 19 15; 329 19 19. 
W załączeniu przekazujemy program szkolenia. 
 

Z poważaniem 
Prezes Izby 

(-) Ryszard Zajączkowski 
 
 



 
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
W ZIELONEJ GÓRZE 

 

 
 

Szkolenie 
 

Egzekucja administracyjna 
- czyli jak przebiegają zmiany w postępowaniu egzekucyjnym wójta  

jako wierzyciela i organu egzekucyjnego 
 

 
Termin: 30 września 2014 r. 
Miejsce: RIO Zielona Góra (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia: 9.30 
Prowadząca: Hanna Kmieciak 
Koszt uczestnictwa: 175 zł/os.  
Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przesyłać należy (wyłącznie w formie elektronicznej lub faksem) do RIO w Zielonej 
Górze do dnia 26 września 2014 r.: fax: (68) 329 19 03;  
e-mail: wioletta.puchlerz@zielonagora.rio.gov.pl; katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl. 
 

PROGRAM 
 

1. Nowe regulacje prawne w praktyce, postępowania przedegzekucyjnego i egzekucyjnego prowadzonego przez 
wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarządu związku międzygminnego jako wierzyciela. Omówienie nowości 
wynikających ze znowelizowanej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz analiza zupełnie nowych 
przepisów wykonawczych. Jak zgodnie z nowymi przepisami ma postąpić wójt, jeśli podatnik nie płaci. 
 

2. Jak według nowych przepisów skutecznie wyegzekwować w gminie podatki i opłaty? Nowe regulacje w zakresie 
trybu postępowania wierzycieli. Omówienie nowych wzorów upomnień. Czy zawsze konieczne jest upomnienie? 
Kwota warunkująca wysłanie upomnienia (nowość!). Nowa regulacja obejmująca termin wystawienia upomnienia. Czy 
zawsze pobieramy koszty upomnień? Od kiedy liczymy koszty upomnień? Co z upomnieniem awizowanym, odmową 
odbioru czy niemożnością doręczenia upomnienia? Rola Kodeksu postępowania administracyjnego w egzekucji. 

 
3. Nowe przepisy dotyczące tytułów wykonawczych. Nowy wzór tytułu wykonawczego. Termin wystawienia tytułu 

wykonawczego. Od jakiej kwoty, według nowych przepisów, wystawia się tytuł wykonawczy? Nowe formy przekazywania 
tytułów wykonawczych. Co załączamy do tytułu wykonawczego? Nowe obowiązki wójta jako wierzyciela w postępowaniu 
egzekucyjnym. Możliwość wystawiania wielu tytułów wykonawczych na tę samą zaległość i prowadzenie egzekucji przez 
różne organy egzekucyjne do tej samej zaległości. Jak, według nowych przepisów w praktyce przebiega egzekucja 
podatków i opłat, kiedy robimy odpis tytułu wykonawczego, do czego służy dalszy tytuł wykonawczy, do kiedy możemy 
tytuł aktualizować, o co chodzi w zmienionym tytule wykonawczym oraz kiedy wystąpi utracony tytuł wykonawczy.  

 
4. Zmiany w zakresie egzekucji prowadzonej przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz zarząd związku 

międzygminnego jako organu egzekucyjnego. Praca poborców i innych osób pracujących w organie egzekucyjnym. 
Egzekucja dla gminy (związku międzygminnego) opłaty śmieciowej. 

 
5. Przepisy przejściowe, czyli czy i jak długo mogą obowiązywać dotychczasowe wzory upomnień i tytułów 

wykonawczych? Od kiedy bezwzględnie należy stosować nowe przepisy? Co z upomnieniami i tytułami wykonawczymi 
wystawionymi przed nowelizacją przepisów? 

 
6. Dyskusja i pytania uczestników. 

 
 
 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu : 
Egzekucja administracyjna 
- czyli jak przebiegają zmiany w postępowaniu egzekucyjnym wójta jako wierzyciela i organu egzekucyjnego 
 
Termin: 30 września 2014 r. 
 
 
………………………………………………………                                                 ............................................... 
(jednostka- dane do wystawienia rachunku)                                                                                       (telefon) 
 
………………………………………………………                                            ………………………………………… 

                     (NIP) 
 
 
……………………………………………………. - …………………………………………. 
(imię i nazwisko - stanowisko) 
 
 
……………………………………………………. - …………………………………………. 
(imię i nazwisko - stanowisko) 
 

………………………………………………… 
(zgłaszający) 


