
UCHWAŁA NR XLII/286/2021 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 17 grudnia 2021 r. 

w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kawęczyn 
i jej jednostkom organizacyjnym 

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

§ 1. Postanawia się nie dochodzić należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie 
Kawęczyn lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota należności wraz z odsetkami nie przekracza 
100,00 zł. 

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3  ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XLII/286/2021 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 17 grudnia 2021 r. 

w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym 
przypadających Gminie Kawęczyn i jej jednostkom organizacyjnym 

 
Ustawa o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) określa m. 
in. generalne zasady dotyczące gospodarowania środkami publicznymi. Zgodnie z art. 42 
ust 5 ustawy jednostki sektora finansów publicznych są obowiązani do ustalania im 
należności pieniężnych, w tym mający charakter cywilnoprawny oraz terminowego 
podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania 
zobowiązania. 
 
Przepisem 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, których kwota należności wraz z odsetkami nie przekracza 
100,00 zł z wyłączeniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami oraz programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych. 
 
Za wprowadzeniem przedmiotowej regulacji przemawia fakt, iż dochodzenie małych 
kwotowo należności może okazać się nieracjonalne, w szczególności w sytuacjach gdy 
koszty postępowania przekraczają dochodzone kwoty. Windykacja małych kwot jest 
nieekonomiczna, ponieważ często koszty postępowania przekraczają wielkość należności. 
 
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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