
Uchwała Nr LXV/374/23 

Rady Powiatu Jarocińskiego 

z dnia 23 lutego 2023 r. 

 

w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty przypadającej  

Powiatowi Jarocińskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 59a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), 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) w związku z art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. z 2022 r. poz. 893 ze zm.) Rada 

Powiatu Jarocińskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się nie dochodzić należności przypadających Powiatowi Jarocińskiemu oraz 

jego jednostkom organizacyjnym 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 jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu w rozumieniu tej ustawy 

albo większa od tego świadczenia. 

§ 2. Uchwałę stosuje się do należności z tytułu rekompensaty dotyczących transakcji 

handlowych: 

1) zawartych począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. oraz 

2) zawartych przed dniem 1 stycznia 2020 r., przy czym wyłącznie do należności z tytułu 

rekompensaty wymagalnej po dniu 1 stycznia 2020 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego i kierownikom 

jednostek organizacyjnych Powiatu Jarocińskiego. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Powiatu  

 

 Jan Szczerbań 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr LXV/374/23Rady Powiatu Jarocińskiego 

z dnia 23 lutego 2023 r. 

w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty przypadającej  

Powiatowi Jarocińskie oraz jego jednostkom organizacyjnym 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach 

handlowych wierzycielowi przysługuje rekompensata od dłużnika w następującej wysokości: 

1) 40 euro – gdy świadczenie pieniężne nie przekracza 5.000 zł; 

2) 70 euro - gdy świadczenie pieniężne jest wyższe od 5.000 zł, ale niższe niż 50.000 zł; 

3) 100 euro – gdy świadczenie pieniężne jest równe lub wyższe od 50.000 zł. 

Przepisem artykułu 59a Ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) 

ustawodawca wyraził uprawnienia dla organu stanowiącego jednostki samorządu 

terytorialnego do postanowienia w drodze uchwały o niedochodzeniu należności o charakterze 

cywilnoprawnym przypadającym jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom 

organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, których 

należność 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 jej 

kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu w rozumieniu tej ustawy albo większa od tego 

świadczenia. 

W przypadku, gdy ww rekompensata jest równa lub większa od należności głównej, jej 

dochodzenie może okazać się działaniem nieracjonalnym lub zbyt restrykcyjnym. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 


