
                      Projekt 

Uchwała Nr /          /           /2018                                          

Rady Gminy Michałowice 

z dnia __ ________ 2018 roku 

 

w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających 

Gminie Michałowice lub jej jednostkom organizacyjnym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 59a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze  zm.) Rada Gminy Michałowice 

uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Postanawia się nie dochodzić należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających 

Gminie Michałowice lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, których kwota wraz z odsetkami 

nie przekracza 7,80 zł. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze 

cywilnoprawnym przypadających Gminie Michałowice. 

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych, która weszła w życie 28 kwietnia 2017 r. 

w dodanym art. 59 a dała możliwość podjęcia przez organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego uchwały o charakterze generalnym  - o niedochodzeniu należności o charakterze 

cywilnoprawnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.  

Proponuje się przyjęcie granicznej kwoty niedochodzenia należności wraz z odsetkami 

o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Michałowice w kwocie 

nieprzekraczającej 7,80 zł., która to stanowi wartość opłaty pobieranej przez operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 – Prawo pocztowe tj. Poczta 

Polska S.A. za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej z potwierdzeniem 

odbioru.  

Za wprowadzeniem przedmiotowej regulacji przemawia fakt, iż dochodzenie niskich 

kwotowo należności (nie przekraczających kosztów doręczenia wezwania do zapłaty) jest 

z ekonomicznego punktu widzenia nieuzasadnione, ponieważ generuje dodatkowe koszty dla 

Gminy.  


