UCHWAŁA NR XVIII/175/2020
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA
z dnia 25 lutego 2020 r.
w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Śmigiel lub jej
jednostkom organizacyjnym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 59a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Postanawia się nie dochodzić należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Śmigiel lub
jej jednostkom organizacyjnym 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
Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Śmigla
/-/ Wiesław Kasperski
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Uzasadnienie do uchwały Nr XVIII/175/2020
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 25 lutego 2020 r.
Ustawą z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów
płatniczych, dokonano zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poprzez
rozszerzenie uprawnień organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, do stanowienia
w drodze uchwały, o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu rekompensaty
przyznanej ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Przepisy
ustawy

o przeciwdziałaniu

nadmiernym

opóźnieniom

w transakcjach

handlowych

określają,

że

wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek za ww. opóźnienie, przysługuje od dłużnika, bez
wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty 40 euro –
gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych. W świetle wskazanych powyżej
przepisów, gmina powinna naliczyć przedsiębiorcy zwlekającemu z zapłatą należności odsetki karne oraz
rekompensatę w wysokości 40 euro. Przedmiotowa uchwała ma na celu zwolnienie przedsiębiorców
działających na terenie Gminy Śmigiel z dodatkowych kosztów, jakimi byłoby naliczane rekompensaty
wynikającej z przekroczenia terminu płatności, spowodowane często chwilowymi trudnościami płatniczymi
czy zwykłym przeoczeniem terminu. W związku z powyższym przyjęcie przedstawionego projektu uchwały
jest zasadne.
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