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Szanowni Państwo! 
 

Informujemy, że w dniu 4 czerwca 2019 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 
organizuje szkolenie nt.: 

 

Postępowania spadkowe inicjowane przez Gminę  
– prawo czy obowiązek? 

 

(Podczas szkolenia zostanie przybliżona problematyka gminy jako spadkobiercy 
przymusowego w związku z raportem Najwyższej Izby Kontroli dotyczącym niewywiązywania 
się gmin z praw i obowiązków związanych z dziedziczeniem. Omówione zostaną także 
obowiązki gmin wynikające z zawiadomień przesyłanych przez banki na podstawie art. 111c 
Prawa bankowego.) 
 
Szkolenie przeznaczone jest między innymi dla skarbników, sekretarzy, służb finansowych gminy, 
osób odpowiedzialnych za majątek gminy i jej dochody, jak również dla pracowników organów 
podatkowych odpowiedzialnych za podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek 
od środków transportowych i opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którzy borykają się 
z zaległościami, nadpłatami i naliczeniem podatku po podatniku zmarłym.  
 
Szkolenie prowadzić będzie Pani Hanna Kmieciak – praktyk w dziedzinie dochodów jednostek 
samorządu terytorialnego, autorka książek „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. 
Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia” oraz publikacji z dziedziny procedur 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. 
 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 190 zł/os. (płatne na konto: NBP o/ Zielona Góra 53 1010 
1704 0042 9722 3100 0000). Płatność po szkoleniu, prosimy o terminowe dokonywanie płatności. 
 
Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 31 maja  2019 roku wyłącznie 
poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem:: 
www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl 
Ilość miejsc ograniczona. 

 
Informacje dotyczące szkolenia: tel. (68) 329 19 15; 329 19 12. 

W załączeniu przekazujemy program szkolenia. 

 

http://www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl/


 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
W ZIELONEJ GÓRZE 
 

 
 

Szkolenie 
 

Postępowania spadkowe inicjowane przez Gminę  
– prawo czy obowiązek? 

 
 

Termin: 4 czerwca 2019 r. 
Miejsce: RIO Zielona Góra (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia: 9.30 
Prowadząca: Pani Hanna Kmieciak 
Koszt uczestnictwa: 190 zł/os.  
 

UWAGA! 
Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 31 maja 2019 roku wyłącznie 
poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem:  
www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl 
 

 
 

PROGRAM SZKOLENIA 
 

 

1. Wnioski z wystąpień pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli kierowane do gmin 
wykonujących prawa i obowiązki związane z dziedziczeniem. 

2. Zawiadomienia przesyłane przez banki na podstawie art. 111c Prawa bankowego: 
Weryfikowanie zawiadomień; Kiedy i w jakim celu bank zawiadamia gminę o wygaśnięciu 
lub rozwiązaniu rachunku bankowego? Jakie obowiązki wynikają dla gminy z tego 
zawiadomienia? Jakie kroki powinna powziąć gmina w celu realizacji swojego obowiązku? 
Jakie koszty dla gminy pociąga za sobą obowiązek prowadzenia postępowań 
spadkowych? Jakie korzyści wynikają z tych działań? Jak prawidłowo przeprowadzić 
postępowanie spadkowe na wniosek gminy? Czy orzeczenie sądu w sprawie nabycia 
spadku to już koniec postępowania? Spis inwentarza – czy jest obowiązkowy? Kto 
powinien go dokonać? Jakie konsekwencje wynikają dla gminy za niesporządzenie spisu 
inwentarza? 

3. Dochody podatkowe gmin w sytuacji, gdy podatnik nie żyje. Jak odzyskać utracone 
dochody podatkowe z nieruchomości, których właściciele nie żyją? Co z wymiarem 
podatku, gdy adresat decyzji nie żyje? Czy właściwym jest opodatkowanie posiadacza 
samoistnego nieruchomości? Jakie mogą być konsekwencje dla gminy, która opodatkuje 
posiadacza samoistnego nieruchomości? Czy rodzina musi płacić za zmarłego podatnika? 
Jak liczyć opłatę śmieciową, gdy podatnik nie żyje? Czy zawsze niezbędne jest 
przeprowadzenie postępowania spadkowego? Kto ma obowiązek przeprowadzić 
postępowanie spadkowe? Jak ustalić spadkobierców? Koszty postępowania spadkowego 
ponoszone przez gminę. Czy gmina może odzyskać koszty postępowania spadkowego? 
W jaki sposób przenieść zaległości na spadkobierców? Który spadkobierca, za co i kiedy 
odpowiada? Czy i któremu spadkobiercy wysyłamy upomnienie? Jak prawidłowo wystawić 
tytuł wykonawczy na spadkobierców? Komu i w jaki sposób zwracamy nadpłatę 
pozostawioną przez zmarłego? Z jakimi problemami w praktyce spotka się wierzyciel, 
który nieprawidłowo wyegzekwował zaległości zmarłego podatnika? Co w sytuacji gdy 
dziedziczy gmina? Czy gmina jako spadkobierca odpowiada za zaległości podatkowe 
pozostawione przez podatnika? Co oznacza, że zobowiązanie podatkowe wygasa 
wskutek nabycia spadku przez jednostkę samorządu terytorialnego? Kto to jest 
zapisobiorca i za co powinien płacić? 

4. Pytania i dyskusja. 

 

http://www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl/

