
UCHWAŁA NR XXXIV/393/2018
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu i Gminie 
Pleszew lub jej jednostkom organizacyjnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994) oraz art. 59a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się nie dochodzić należności o charakterze cywilnoprawnym, których kwota wraz 
z odsetkami nie przekracza 100 zł przypadających Miastu i Gminie Pleszew lub jej jednostkom organizacyjnym 
wymienionym w art. 9 pkt. 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem 
ust. 2, art. 59a tej ustawy.

§ 2. Należności, o których mowa w § 1 liczy się w okresie rocznym. Na ostatni dzień kończący rok, 
niedochodzone należności, należy odpisać z urzędu na koncie osoby zobowiązanej, zgodnie z uregulowaniami 
wewnętrznymi jednostek wymienionych w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

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

do uchwały nr XXXIV/393/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018r.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może postanowić

o niedochodzeniu należności, jeśli kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł (przepis art. 59a

ustawy o finansach publicznych). Nie dotyczy to jednak należności powstałych w związku z

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także

programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków UE lub źródeł zagranicznych.

W uchwale proponuje się przyjęcie granicznej kwoty niedochodzenia należności wraz z odsetkami

o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu i Gminie Pleszew lub jej jednostkom

organizacyjnym w kwocie nieprzekraczającej 100 zł. Za wprowadzeniem przedmiotowej regulacji

przemawia fakt, iż dochodzenie niskich kwotowo należności może okazać się nieracjonalne, w

szczególności w sytuacji gdy koszty postępowania przekraczają dochodzone kwoty. Mając

powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.
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