
 

 

UCHWAŁA NR XX/160/2020 

RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW 

z dnia 26 marca 2020 r. 

w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz 

niedochodzenia należności pieniężnych z tytułu rekompensaty, o której mowa 

w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych, przypadających Miastu i Gminie Ostrzeszów 

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 z późn. zm.) oraz art. 59a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Ostrzeszów uchwala co następuje: 

§ 1. Postanawia się nie dochodzić należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 

przypadających Miastu i Gminie Ostrzeszów, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 50 zł. 

§ 2. 1. Postanawia się nie dochodzić należności pieniężnych z tytułu rekompensaty, o której mowa 

w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r.  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. 

2. Postanawia się nie dochodzić należności pieniężnych z tytułu rekompensaty przysługujących od 

transakcji handlowych zawartych począwszy od dnia 1 stycznia 2020r. oraz zawartych przed dniem 1 stycznia 

2020r. jeżeli należność z tytułu rekompensaty stała się wymagalna po dniu 1 stycznia 2020r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XII/80/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 czerwca 2019r.  w sprawie 

niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu i Gminie 

Ostrzeszów 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodnicząca Rady 

Miejskiej Ostrzeszów 

 

(-) mgr Beata Calińska 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 marca 2020 r.

Poz. 2992
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