
UCHWAŁA NR XXXIV/238/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE 

z dnia 7 października 2021 r. 

w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Żelechów 
oraz jej jednostkom organizacyjnym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 59a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się nie dochodzić należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce 
samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 
100 zł. 

2. Uchwała nie obejmuje należności powstałych w związku z realizacją: 

1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; 

2) programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi, w tym środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żelechowie 

 
 

Daniel Kocielnik 
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Uzasadnienie 

do UCHWAŁY NR XXXIV/238/2021 RADY MIEJSKIEJ w Żelechowie 

z dnia 7 października 2021 r. 

w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie 
Żelechów oraz jej jednostkom organizacyjnym 

Zgodnie z art. 59a ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o niedochodzeniu należności o charakterze 
cywilnoprawnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł. oraz 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. 

Rekompensata, o której mowa to kwota 40 euro, przysługuje ona wierzycielowi, od dnia nabycia 
uprawnienia do odsetek, od dłużnika, bez wezwania i dotyczy każdej faktury po terminie. Podjęcie 
przedmiotowej uchwały, będącej aktem prawa miejscowego, oznacza, że na mocy jej zapisów nie będzie 
możliwe dochodzenie należności z tytułu rekompensaty. 

Za wprowadzeniem przedmiotowej regulacji przemawia fakt, iż dochodzenie małych kwotowo należności 
może okazać się nieracjonalne, szczególnie w sytuacji gdy koszty postępowania przekraczają dochodzone 
kwoty. Powyższa regulacja ułatwi prowadzenie gospodarki finansowej gminy i jej jednostek 
organizacyjnych. 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żelechowie 

 
 

Daniel Kocielnik  
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