ZARZĄDZENIE NR 115/2019
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice dotyczącej niedochodzenia należności o
charakterze cywilnoprawnym, przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta
Katowice, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł

N a podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały N r LXI/1262/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października
2018 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających miastu Katowice
lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł

zarządza się co następuje:
§ 1. Określa się wzór i zakres stosowania oświadczenia wierzyciela w sprawie niedochodzeniu należności
o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta
Katowice, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł, o ile koszty dochodzenia tej należności są
równe lub przekraczają kwotę tej należności - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych miasta Katowice do:
1) stosowania wzoru oświadczenia wierzyciela, o którym mowa w § 1,
2) sporządzania i przekazywania w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału do
komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Katowice nadzorującej jednostkę kwartalnych sprawozdań z
niedochodzonych należności według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice do:
1) przygotowania projektów oświadczeń wierzyciela według wzoru, o którym mowa w § 1,
2) przedkładania projektów oświadczeń odnośnie niedochodzenia należności resortowemu Wiceprezydentowi
Miasta lub Sekretarzowi Miasta (również w przypadku komórek nadzorowanych przez Prezydenta Miasta),
3) sporządzania kwartalnych sprawozdań z należności niedochodzonych, które zostały odpisane według
wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. W przypadku niedochodzenia i odpisania należności wobec dłużnika osoby fizycznej zobowiązuje
się:
1) kierowników jednostek organizacyjnych miasta do:
a) sporządzania informacji PIT-11 zgodnie z przepisami prawa,
b) przekazania informacji PIT-11 do osoby fizycznej i do właściwego Urzędu Skarbowego ze względu na
miejsce zamieszkania osoby fizycznej;
2) kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice, którzy przygotowują projekty
oświadczeń wierzyciela do:
a) uzyskania danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia informacji PIT-11 odrębnie dla każdej
osoby fizycznej w stosunku do której nie dochodzono należności,
b) sporządzenia projektu informacji PIT-11 zbiorczej - rocznej dla każdej osoby fizycznej zgodnie z
procedurą określoną w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie

Miasta Katowice;
3) Naczelnika Wydziału Księgowo - Rachunkowego do:
a) sprawdzenia otrzymanego projektu informacji PIT-11 pod względem formalnym i rachunkowym,
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b) sporządzenia informacji PIT-11 zbiorczej - rocznej dla każdej osoby fizycznej i przekazania jej do
właściwego Urzędu Skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej;
4) dyrektorów jednostek organizacyjnych i Naczelnika W ydziału Księgowo - Rachunkowego do ścisłego
przestrzegania terminu przesyłania informacji PIT-11 do właściwych urzędów skarbowych, określonego w
ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. do końca stycznia
następującego po roku podatkowym.
2. Zasady określone w ust. 1 nie dotyczą przypadków, w których:
1) należności powstały w związku z użytkowaniem lokalu mieszkalnego,
2) dłużnik prowadzi działalność gospodarczą,
3) należności powstały w związku z prowadzoną przez dłużnika działalnością gospodarczą.

§ 5. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice do sporządzenia
zbiorczego sprawozdania z odpisanych należności w wyniku ich niedochodzenia z uwzględnieniem
sprawozdań nadzorowanych jednostek organizacyjnych.
§ 6. Zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Budżetu Miasta do przedkładania Prezydentowi Miasta
Katowice kwartalnych informacji z dokonanych należności, które zostały odpisane w wyniku ich
niedochodzenia - w terminie do ostatniego dnia miesiąca po upływie kwartału.
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek organizacyjnych miasta Katowice oraz
kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice.
§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Wiceprezydentom Miasta, Sekretarzowi Miasta
oraz Skarbnikowi Miasta.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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Załącznik N r 1 do zarządzenia N r 115/2019
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 25 stycznia 2019 r.

OŚWIADCZENIE WIERZYCIELA Nr.......................
z dnia...........................................
Na podstawie Uchwały nr LXI/1262/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2018 r.
w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających miastu
Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, których kwota wraz z odsetkami
nie przekracza 100 zł, w związku z art. 59a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych postanawiam
nie dochodzić
należności z tytułu...............................................................................................................................................
przysługującej .....................................................................................................................................................
od ........................................................................................................................................................................
w łącznej kwocie .................................................................................................................................................
w tym:
należność.............................................................................................................................................................
odsetki za zwłokę ................................................................................................................................................
należności uboczne .............................................................................................................................................
oszacowane koszty dochodzenia należności........................................................................................................
ustalone na dzień sporządzenia oświadczenia......................................................................................................
Niniejsze oświadczenie stanowi podstawę do dokonania stosownych czynności księgowo rachunkowych polegających na odpisaniu niedochodzonych należności

Niedochodzenie należności stanowi/ nie stanowi*/ pomocy publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Wartość pomocy publicznej wynosi ...................................................................................................................

U zasadnienie

(podpis wierzyciela)

*/ niepotrzebne skreślić
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Załącznik N r 2 do zarządzenia N r 115/2019
Prezydenta M iastaKatowice
z dnia 25 stycznia2019 r.

nazwa jednostki/nazwa komórki organizacyjnej UM Katowice

SPRAWOZDANIE KWARTALNE Z NIEDOCHODZONYCH NALEŻNOŚCI
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DN IA...........

Kwota niedochodzonej należności,
Liczba
dłużników

i

w tym :

odsetki
ogółem

należność
główna

2

3

i należności
uboczne
4

dzień, miesiąc, rok

Główny Księgowy
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