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W nawiązaniu do pisma z dnia 28 grudnia 2017 r. znak: 85214 § 2030.7100.6.2017.JF
w sprawie nie wywiązywania się przez jednostki samorządu terytorialnego z obowiązku
przekazywania danych o dłużnikach alimentacyjnych do rejestrów informacji gospodarczej
(Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowego Biura Informacji Gospodarczej
S.A., KrajoWego Rejestru Migów Biuro Informacji Gospodarczej, ERIF Biuro Informacji
Gospodarczej) zgodnie z art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy —
Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 396) wyjaśniam
co następuje. •
Wydżiał Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszeży dokonał atialiży zbiorczych resortowych sprawozdań rzeczowo-finansowych
z realizacji adań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
za okres od II kwartału 2015 r. do III kwartału 2017 r. w wyniku której ustalono,
iż na 144 I jednostki samorządu terytorialnego funkcjonujące na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego — 44 gminy nie wykazywały w sprawozdaniach realizacji
ww. obowiązku.
Mając

na
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pismem

z dnia 18 stycznia 2018 r. znak: WPS.VIII.020.10.2018 zwrócił się do wszystkich jednostek
o wskazanie przyczyn braku wywiązywania się z ww. obowiązku.

Z przekazanych wyjaśnień wynika, iż w zakresie prawidłowości sporządzania
sprawozdań resortowych większość z 44 jednostek samorządu terytorialnego przekazywała
dane dłużników alimentacyjnych do rejestrów informacji gospodarcze, nie wykazując
tego w sprawozdaniu z uwagi na nie zaciąganie wszystkich danych do sprawozdania .przez
systemy dziedzinowe.
Ponadto, podstawową przyczyną braku wykonania ustawO,Wego obowiązku
wynikającego z art. 11 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy-Kodeks karny i niektórych innych
ustaw, były błędy techniczne systemów uniemożliwiające przekazywanie danych
dłużnikach do wszystkich rejestrów informacji gospodarczej oraz niepoprawna komunikacja
programu komputerowego do obsługi funduszu alimentacyjnego z Biurami Informacji
Gospodarczej.
Równocześnie wyjaśniam, iż spełnienie warunku, o którym mowa w ww. art. 11 pkt 4
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy-Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
nakładającego na organ właściwy wierzyciela w rozumieniu ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów obowiązek przekazywania informacji o zobowiązaniach dłużnika
alimentacyjnego do wszystkich istniejących biur informacji gospodarczej, będzie również
,
-przedmiotetn kontffili p-fowadzoriye-h-15r2e—ź- j)racowników Wydziału Polityki Społecznej
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakresie realizacji ustawy
pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
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