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Pan 
Bogusław Szczepan Łabędzki
Radny Rady Miasta Hajnówka

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2014 roku:
Nazwa 
jednostki

Kwota 
należności

Nazwa, tytuł należności  Podmiot Wyszczególnienie

Urząd Miasta

1 498
38 218

czynsz dzierżawny, 
wieczyste użytkowanie

Osoby 
fizyczne  i 
prawne

W ewidencji  figuruje  10 dłużników osób fizycznych   z  tytułu
czynszów  dzierżawnych  oraz   64  dłużników  wieczystego
użytkowania  osób fizycznych i 5 osób prawnych. Wezwania do
zapłaty  oraz  tytuły  wykonawcze  wystawiane  są  po  upływie
terminu płatności.

54 371

17 209

12 231

Podatek płacony w 
formie karty podatkowej
Podatek od czynności 
cywilnoprawnych
Podatek od spadków i 
darowizn

Osoby 
fizyczne

Podatki są  naliczane, pobierane i odprowadzane na rachunek 
budżetu miasta  bezpośrednio przez urzędy skarbowe

 
 2 105 538

39 385

Podatek i opłaty lokalne:
- od  nieruchomości

- od środków 
transportowych 

 Osoby 
prawne

W  ewidencji  figuruje  129  podatników  podatku  od
nieruchomości, w tym  18 dłużników;  wystawiono 9 upomnień i
8 tytułów wykonawczych na kwotę 1.006.952zł.

15 podatników środków transportowych, w tym 3 dłużników .
Wystawiono  2  upomnienia  i  2  tytuły  wykonawcze  na  kwotę
38.984zł.
Zaległości powstały w latach ubiegłych.  

949 365
180

7 063
117 297

142 492
 

Podatki i opłaty lokalne
- od  nieruchomości,
-  leśny,
-  rolny,
-  od środków 
transportowych
- gospodarowanie 
odpadami

Osoby 
fizyczne

W ewidencji podatkowej figuruje:
-6832  podatników  podatku  od  nieruchomości,  w  tym  701
zalegających;
- 46 podatników środków transportowych , w tym 20 dłużników;
-504  podatników  podatku  rolnego,  w  tym  12  podatników
zalegających . 
Ogółem wystawiono  520 upomnień na kwotę 594.353 zł oraz
109  tytułów  wykonawczych  na  kwotę  102.577zł.  Zaległości
powstałe w latach ubiegłych. Organem właściwym do ściągania
podatków lokalnych w ramach postępowania egzekucyjnego w
administracji jest Naczelnik Urzędu Skarbowego.

Zakład 
Komunikac
ji Miejskiej

39 210 Wynajem autobusu, 
usługi 
reklamowe,dodatkowe 
opłaty za przejazdy bez 
biletu

Osoby 
fizyczne i 
prawne

Uregulowano  w  2015r.  Kwotę  9.990zł,  na  pozostała  część
wystawione zostały wezwania do zapłaty

Zakład 
Gospodarki
Mieszkanio
wej

1 148 144 Z tytułu należności 
czynszowych, 
zarządzanie 
wspólnotami, usługi

Osoby 
fizyczne i 
prawne

Zakład  prowadzi  usługi  ciągłe,   regulowanie  należności  przez
odbiorców  odbywa  się  na  podstawie  ustawy  o  finansach
publicznych oraz kodeksu cywilnego na bieżąco.  

Park 
Wodny

3 946 Wynajem pomieszczeń Osoba 
fizyczna

Wyrok sądowy o nakaz zapłaty. Utworzono odpis aktualizacyjny
na należność. Dłużnik jest odciążony innymi wyrokami z tytułu
funduszu alimentacyjnego.  

Zespół 
Szkół Nr 1

18 000 Wyrok sądowy z 2003r. 
Za pobrane należności

Osoba 
fizyczna

Od  2003  roku  dokonywana  jest  spłata  należności,   w  2014
dokonano spłaty w wysokości 4.800zł.

Ośrodek 
Sportu i 
Rekreacji

1 626 Usługi reklamowe Osoba 
prawna

W miesiącu marcu 2015 uregulowano 1.000zł.



Miejski 
ośrodek 
Pomocy 
Społecznej

787 331
2 128 054

Zaliczka alimentacyjna
Fundusz alimentacyjny

Osoby 
fizyczne

 

W przypadku Funduszu Alimentacyjnego jest to wartość szacunkowa możliwa do określenia na dany dzień jednak charakteryzująca
się dużą zmiennością w czasie. Kwota należności uzależniona jest od miejsca zamieszkania danego dłużnika a z praktyki zawodowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  wynika,  że dłużnicy często zmieniają  adresy zamieszkania,  wyjeżdżają  za granice bądź
przebywają w zakładach  karnych.  Takie  zdarzenia  powodują  zmianę  organu właściwego dłużnika  co wiąże  się  z  oddaniem dla
właściwego organu 20% dochodów z kwoty należności za danego dłużnika.

Zestawienie działań podjętych w 2014 r., wobec dłużników alimentacyjnych (całkowita liczba dłużników 327)  przez Dyrektora
MOPS działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta Hajnówka – na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r., o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów:
- w myśl art. 5 ust.1 ustawy jak i art.6 ustawy przekazano Komornikowi Sądowemu jak i dla organu właściwego wierzyciela (art.3
ust.5  ustawy)  41  informacji  z  przeprowadzonych  wywiadów  alimentacyjnych  oraz  informacji  zawartych  w  oświadczeniach
majątkowych składanych przez dłużnika alimentacyjnego 
-  w myśl  art.  5  ust.2  pkt.  2  ustawy zwracano się  16 razy do Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce z  prośbą o aktywizację
zawodową dłużników alimentacyjnych.  Urząd Pracy w Hajnówce  w pismach zwrotnych informował,  iż  wobec danego dłużnika
alimentacyjnego został  opracowany Indywidualny Plan Działania,  którego celem jest  podjecie  pracy.  Zobowiązywał  dłużnika do
samodzielnego  poszukiwania  pracy  poprzez  korzystanie  z  ofert  pracy  zgłoszonych  przez  pracodawców  w  prasie,  na  stronach

internetowych  oraz  PUP  Hajnówka. W  miarę  zgłaszanych  ofert  oraz  organizowanych  robotach  publicznych  lub  pracach
interwencyjnych na terenie gminy, będzie powiadamiać zainteresowanego o możliwości zatrudnienia 
- na zasadzie art.5 ust 2 pkt. 1 ustawy w 7 przypadkach  zobowiązano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako osoba
bezrobotna albo poszukująca pracy
- w myśl art. 5 ust.3 ustawy w przypadku kiedy dłużnik alimentacyjny uniemożliwił przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub
odmówił złożenia oświadczenia majątkowego, zarejestrowania się w PUP, bez uzasadnionej przyczyny zrezygnował bądź nie przyjął
propozycji  zatrudnienia  –  wszczęto  26  postępowań  dotyczących  uznania  dłużnika  za  uchylającego  się  od  zobowiązań

alimentacyjnych.  W  stosunku  do  10  przypadków  wydano  decyzje  o  umorzeniu  postępowania  dotyczącego  uznania  dłużnika
alimentacyjnego za uchylającego się ponieważ ustała przesłanka dająca taką możliwość tzn.:  dłużnik alimentacyjny stawił się na
wywiad lub zarejestrował w PUP 
- w myśl art. 5 ust.3b złożono 14 wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art.209 § 1 Kodeksu karnego.
Prokuratura  w Hajnówce odmawiała  wszczęcia  dochodzenia  uzasadniając,  iż  brak jest  danych  uzasadniających  podejrzenie  jego
popełnienia – na zasadzie art. 17 § 1 pkt. 1 Kpk lub umarzała śledztwo wobec braku znamion czynu zabronionego – na zasadzie art. 17
§ 1 pkt. 2 Kpk.
Kierowano również wnioski do Starostwa (14 wniosków) w celu zatrzymania prawa jazdy – w informacjach zwrotnych Starosta
umarza w całości postępowania jako bezprzedmiotowe z uwagi na fakt, iż nie figurują w tut. ewidencji kierowców (nie posiadają
prawa jazdy) – co stanowiło podstawę umorzenia postępowania. 

Ponadto  w myśl  ustawy z  dnia  17  czerwca  1966r.,  o  postępowaniu  egzekucyjnym w administracji  z  uwzględnieniem
przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – wystosowywano do Naczelników Urzędów Skarbowych 103
tytuły wykonawcze stosowane w egzekucji należności pieniężnych tj. celem wdrożenia procedury egzekucji administracyjnej odnośnie
zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dokonywano 16 wpisów do rejestru BIG  (wysyłając 25 wezwań do
zapłaty).

Zgodnie  z  art.293  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997r.  Ordynacja  podatkowa  (Dz.  U  z  2012r.  Poz.749)
indywidualne  dane  zawarte  w  deklaracji  oraz  innych  dokumentach  składanych  przez  podatników,  a  także  w
dokumentacji rachunkowej organu podatkowego objęte są tajemnicą skarbową. W związku z powyższym wskazanie
nazwy dłużników oraz kwot ich zobowiązań podatkowych stanowi złamanie tajemnicy skarbowej.  

 Burmistrz Miasta

     Jerzy Sirak


