
UCHWAŁA NR XVIII/142/2020 
RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 
w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie 

Godziesze Wielkie lub jej jednostkom organizacyjnym 

Na podstawie art. 59a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), uchwala  się, co następuje: 

§ 1. Postanawia się nie dochodzić należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających 

Gminie Godziesze Wielkie lub jednostkom organizacyjnym gminy wymienionym w art. 9 pkt 3,  

13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, których kwota wraz z odsetkami 

nie przekracza 100 zł, a w przypadku należności z tytułu rekompensaty, o której mowa 

w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych - jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu w rozumieniu tej 

ustawy albo większa od tego świadczenia.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Mirosława Kobyłka 
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVIII/142/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie: niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających
Gminie Godziesze Wielkie lub jej jednostkom organizacyjnym.

W ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozszerzono katalog czynów o działanie
podlegające na nieuzasadnionym wydłużaniu terminów zapłaty za dostarczone produkty lub
wykonane usługi.
W dniu 1stycznia 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych
ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019r. poz. 1649). Ustawą tą
wprowadzono zmiany ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), która
rozszerzyła zakres należności cywilnoprawnych, które o ile organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego podejmie stosowną uchwałę nie podlegają dochodzeniu o rekompensaty, o których
mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118), w wysokości równowartości kwoty 40 euro.

Wobec powyższego zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych organ ma prawo postanowić w drodze uchwały o niedochodzeniu należności
cywilnoprawnych przypadających Gminie Godziesze Wielkie lub jej jednostkom organizacyjnym,
których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł, a w przypadku należności z tytułu
rekompensaty, o wysokość równowartości kwoty 40 euro.
Mając na uwadze gospodarność i racjonalizowanie wydatków nie jest zasadne dochodzenie małych
kwot należności, w sytuacji gdy koszty postępowania windykacyjnego przekroczyłyby ściągane
kwoty.
W związku z powyższym uznano, iż podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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