
UCHWAŁA NR XXIII/327/20
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 29 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg 
programu pn.: "Kołobrzeski program pomocowy dla przedsiębiorców, których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19."

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 67a, art. 67b § 1 pkt 3 lit.a oraz art. 67b § 2 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900; z 2018 r. 
poz. 1499, poz. 1544; z 2019 r. poz. 924, poz. 1018, poz. 1495, poz.1520, poz.1556, 
poz.1649, poz.1667, poz.1751, poz.1818, poz.1978 i poz.2200 z 2020r. oraz poz. 568, 
poz. 695) w związku z art. 15zzzh ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 374, poz. 567, poz. 568, poz. 695 i poz. 875) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co 
następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały NR XXII/307/20 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 
6 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg programu pn.: 
„Kołobrzeski program pomocy dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19”  § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pomoc, o której mowa w ust. 1 stanowi pomoc publiczną mającą na celu 
zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest 
udzielana zgodnie z pkt 3.9 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy 
środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii 
COVID-19.”.

§ 2. Wykonanie powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 3 kwietnia 
2020 r.  

 

Przewodniczący Rady

Piotr Lewandowski
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UZASADNIENIE

W ustawie antykryzysowej tzw. Tarczy 2.0 przyjęte zostały nowe rozwiązania w zakresie
możliwości udzielania dodatkowego wsparcia dla przedsiębiorców w stosunku do dotychczas
obowiązujących regulacji. W szczególności, wprowadzone zostały przepisy umożliwiające JST
udzielenie dodatkowej pomocy publicznej m.in. w formie ulg w spłacie należności podatkowych,
w szerszym niż dotychczas zakresie.

W związku z powyższym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 7 maja 2020
r. wydał wyjaśnienia w zakresie prawidłowego stosowania przepisów pomocowych, zgodnie
z Komunikatem Komisji Europejskiej – Zamiany w tymczasowych ramach środków pomocowych
państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C
91I z 20.03.2020) m.in. w zakresie rodzaju pomocy w poszczególnych sekcjach. Oprócz Sekcji
3.1 dodano Sekcje 3.9 – odnoszącą się do pomocy w formie odroczenia płatności podatku lub
składek na ubezpieczenie społeczne.

Zgodnie z Sekcją 3.9 Tymczasowych ram, pomoc może być udzielana w formie
odroczenia płatności podatku lub składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcom. Pomoc
musi być jedynie przyznana przed dniem 31 grudnia 2020 r., a termin odroczenia nie może
przypadać później niż dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała NR XXII/307/20 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie
wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg programu pn.: „Kołobrzeski program pomocy
dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19” podejmowana była w oparciu
o Sekcje 3.1 Tymczasowych ram.

Stosownie do Sekcji 3.1 jednym z warunków dopuszczalności pomocy publicznej
jest to, że będzie ona udzielana nie później niż do 31 grudnia 2020r. zaś uchwała
wprowadzająca „Kołobrzeski program pomocy dla przedsiębiorców…” przewiduje pomoc
polegającą na odroczeniu do dnia 31 października 2021r. terminu płatności podatku (raty
podatku), których płatność przypada w kwietniu, maju i czerwcu 2020r. tj. pomoc
przewidzianą w Sekcji 3.9. Zatem koniecznym jest dostosowanie zapisu w celu
prawidłowego stosowania przepisów pomocowych.

Wobec powyższego proponuję zmianę Uchwały NR XXII/307/20 RADY MIASTA
KOŁOBRZEG z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg
programu pn.: „Kołobrzeski program pomocy dla przedsiębiorców, których płynność finansowa
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID-19” w zakresie nowego brzmienia § 3 ust. 3 który odnosił się do Sekcji
3.1. j.n.:
„3. Pomoc, o której mowa w ust. 1 stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie
poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt
3.9 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu
wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.”.

Id: 281FED19-302F-44D6-9E2A-D75D28D2FF21. Podpisany Strona 1




