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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, 
przypadających Miastu Mińsk Mazowiecki lub jego jednostkom 

organizacyjnym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 559 i poz. 1005), oraz 
art. 59a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 
2054 i poz. 2270) - uchwala się, co następuje: 

§ 1. Postanawia się nie dochodzić należności przypadających Miastu Mińsk 
Mazowiecki oraz jego 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 100 zł, a w przypadku 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 (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 893) – jeżeli kwota tej rekompensaty jest równa albo większa 
od wysokości świadczenia pieniężnego wynikającego z transakcji handlowej w 
rozumieniu wskazanej ustawy. 

§ 2. Przepisów § 1 nie stosuje się do należności powstałych w wyniku 
realizacji: 

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 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

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

Zgodnie z przepisem art. 59 a ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może podjąć uchwałę o 
niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu 
Mińsk Mazowiecki oraz jego jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z 
odsetkami nie przekracza 100 zł, a w przypadku 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 kwota tej rekompensaty jest równa albo większa od wysokości świadczenia 
pieniężnego wynikającego z transakcji handlowej w rozumieniu wskazanej 
ustawy. 

Za wprowadzeniem przedmiotowej regulacji przemawia fakt, iż dochodzenie 
małych kwotowo należności może okazać się nieracjonalne, w szczególności w 
sytuacji gdy koszty postępowania przekraczają dochodzone kwoty. Zmiany 
przepisów dotyczących wysokości kosztów sądowych oraz zasad postępowania 
cywilnego dotyczące dochodzenia roszczeń cywilnych spowodowały, iż koszt 
dochodzenia tych należności wzrósł. W przypadku braku realnej możliwości 
odzyskania należności będą to koszty, których Miasto nie będzie w stanie 
odzyskać. 

Rada Miasta dnia 19 kwietnia 2021 r. podjęła uchwałę Nr XXIX.266.2021 w 
sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności 
o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności 
pomocy publicznej. Jednakże, z uwagi na fakt, iż niedochodzenie należności 
cywilnoprawnych, o którym mowa w art. 59a ustawy o finansach publicznych jest 
inną kategorią czynności niż umarzanie, odraczanie terminów spłaty lub 
rozłożenie na raty wprowadzenie proponowanej regulacji jest jak najbardziej 
uzasadnione. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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