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UCHWAŁA NR  XXXIV/       /2022 

RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających 
Gminie Świerczów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz rekompensaty za koszty odzyskania 

należności 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. 
poz. 559 z późn.zm.1)), art. 59a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1634), oraz art. 19 ust. 2, art. 20 i art. 22 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw 
w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. 2019 r. poz. 1649) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 893), Rada Gminy Świerczów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się niedochodzić należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Świerczów lub 
jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł (słownie: sto złotych 
00/100). 

2. Postanawia się niedochodzić należności z tytułu rekompensaty, o której mowa 
w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych  – jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu w rozumieniu tej ustawy 
albo większa od tego świadczenia. 

3. Należności, o których mowa w ust. 1 i ust.2 dotyczą należności przypadających Gminie Świerczów lub 
jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych. 

§ 2. Uchwałę stosuje się do należności z tytułu rekompensaty dotyczących transakcji handlowych: 

a) zawartych począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. oraz, 

b) zawartych przed dniem 1 stycznia 2020 r., przy czym wyłącznie do należności z tytułu rekompensaty 
wymagalnej po dniu 1 stycznia 2020 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
  

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079. 
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Uzasadnienie 

Na podstawie art. 59a ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o niedochodzeniu należności o charakterze 
cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym 
wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13, 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 r. 
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych - jeżeli jej kwota jest równa 
świadczeniu pieniężnemu w rozumieniu tej ustawy albo większa od tego świadczenia (40 euro). Celem 
podjęcia przedmiotowej uchwały jest odstąpienie od dochodzenia należności w niskich kwotach, często 
niższych od kosztów postępowania windykacyjnego oraz odstąpienie od dochodzenia rekomepnsaty 
w przypadku należności, które są niższe lub równe wartości tej rekompensaty. 

Sporządził: M. Bieniek 
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