
  

UCHWAŁA NR XI/137/2020 

RADY GMINY BAKAŁARZEWO 

z dnia 15 maja 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, 

umarzania, odraczania terminu spłaty, rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny, przypadających Gminie Bakałarzewo oraz warunków dopuszczalności pomocy 

publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 59 ust. 2 i art. 59a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie 

niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1649) uchwala się,  

co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXII/135/2016 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie 

określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, umarzania, odraczania terminu spłaty, 

rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie 

Bakałarzewo oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 

będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r., poz. 4279) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: 

„§ 4a. Postanawia się nie dochodzić należności o charakterze cywilnoprawnym, 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 2019 r. poz. 118 z późn. zm.) - jeżeli jej kwota jest równa 

świadczeniu pieniężnemu w rozumieniu tej ustawy albo większa od tego świadczenia.”;; 

2) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu: 

„§ 9a. W przypadku transakcji handlowych w rozumieniu ustawy wskazanej w § 4a, zawartych  

przed dniem 1 stycznia 2020 r., postanawia się nie dochodzić należności z tytułu rekompensaty za koszty 

odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 tej ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 

31 grudnia 2019 r., jeżeli jej kwota jest równa lub wyższa od świadczenia pieniężnego w rozumieniu 

wskazanej ustawy i należność stała się wymagalna po dniu 1 stycznia 2020 roku.”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bakałarzewo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy 

Grzegorz Kozłowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 maja 2020 r.

Poz. 2515
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