
UCHWAŁA NR XVII/170/2020 
RADY MIASTA OLEŚNICY 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/362/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie 
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miastu Oleśnica i jej jednostkom organizacyjnym 
oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych 

Na podstawie art. 59a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 869 z późn.zm), Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XLI/362/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie 
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny, przypadających Gminie Miastu Oleśnica i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania 
organu lub osób do tego uprawnionych (Dz.Urz.Woj. Dolnośląskiego z 2018 r., poz. 1054) dotychczasową 
treść § 5 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust.2 w brzmieniu: „ Nie dochodzi się 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”. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Oleśnicy 

 
 

Aleksander Chrzanowski 
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Uzasadnienie

Zgodnie z  art. 59 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 869 z późn.zm.) organ stanowiący j.s.t. może w drodze uchwały postanowić o niedochodzeniu
należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających j.s.t. lub samorządowym jednostkom
budżetowym, samorządowym zakładom budżetowym oraz samorządowym jednostkom kultury, których
kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł, a w przypadku 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.

Rada Miasta Oleśnicy postanowiła w Uchwale Nr XLI/362/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 23 lutego
2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miastu Oleśnica i jej jednostkom
organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych o niedochodzeniu należności,
których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł, natomiast od 1 stycznia 2020 r. ustawodawca
przewidział również możliwość postanowienia przez radę gminy niedochodzenia 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.

Zgodnie z art.10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa
w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty
odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty 40 euro - gdy wartość świadczenia
pieniężnego nie przekracza 5000 złotych.

Równowartość kwoty rekompensaty, o której mowa w ust. 1, jest ustalana przy zastosowaniu średniego
kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego
miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne (171,25 zł według kursu z 31 stycznia
2020 r.)

Uzasadniając powyższą zmianę wskazano, że „zdarzają się sytuacje, że rekompensata 40 euro jest równa
albo nawet większa od należności głównej. W takich przypadkach żądanie rekompensaty postrzegane jest
jako działanie zbyt restrykcyjne i nieuzasadnione. To powoduje podważenie zaufania do instytucji
publicznych. (…) Organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego będą mogły przyjąć uchwałę
o niedochodzeniu takiej rekompensaty przez  jednostki  sektora samorządu terytorialnego, jeżeli należność
główna jest równa lub mniejsza od rekompensaty (…)”. (Uzasadnienie rządowego projektu ustawy
o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, druk nr 3475, s. 16).
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