
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”

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 j.t.) 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 2020 r. oraz  poz. 568, 
poz. 695) w związku 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) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg program pn.: "Kołobrzeski 
program pomocy dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19” 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 3. Program obowiązuje do dnia 31 października 2021 r.
§ 4. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały uchyla się uchwałę nr XXI/303/20 Rady 

Miasta Kołobrzeg z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności rat 
podatku od nieruchomości za miesiąc kwiecień 2020 r. przedsiębiorcom będącym 
podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, których 
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 
z dnia 17 kwietnia 2020 r. poz. 1935).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 
2020 r.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Lewandowski
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Załącznik do uchwały Nr XXII/307/20
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 6 maja 2020 r.

Kołobrzeski program pomocy dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 

z powodu COVID-19

§ 1. Program określa ramowe zasady ubiegania się w Gminie Miasto Kołobrzeg 
o udzielenie pomocy indywidualnej przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19 na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 i 2, art. 67b § 1 pkt 3 lit.a) oraz art. 67b 
§ 2 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 j.t.).

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) pomocy - rozumie się przez to odroczenie terminu płatności podatku (raty podatku) od 

nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, których płatność przypada:
a) w kwietniu 2020 r.,
b) w maju 2020 r.,
c) w czerwcu 2020 r.
lub odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę dotyczącej
płatności podatku (rat podatku) w wyżej wymienionych terminach;

2) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 
2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców; przez przedsiębiorcę rozumie 
się również osobę fizyczną, która zawiesiła prowadzoną działalność gospodarczą po dniu 
14 marca 2020 r.;

3) ochronie miejsc pracy - rozumie się przez to brak zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn 
niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, 
a także na mocy porozumienia stron u danego przedsiębiorcy, w wymiarze większym niż 
3 % ogółu zatrudnionych obliczonych poprzez porównanie stanu zatrudnienia na dzień 
29 lutego 2020 r. do stanu z ostatniego dnia miesiąca bezpośrednio poprzedzającego 
miesiąc złożenia wniosku o udzielenie pomocy, a jednocześnie liczba pracowników 
korzystających po dniu 29 lutego 2020 r. z urlopu bezpłatnego nie przekroczyła 3% ogółu 
zatrudnionych u danego przedsiębiorcy;

4) zatrudnionym - rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgodnie z przepisami 
polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy jak również osobę 
zatrudnioną na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej 
umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, poz. 1495) stosuje się przepisy dotyczące 
zlecania, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na 
rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią 
zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: 
emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę 
fizyczną;

5) pogorszeniu płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 - rozumie się przez to spadek 
dochodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie ulgi w stosunku
do dochodu osiągniętego w miesiącu lutym 2020 r., o co najmniej:
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a) w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. osiągnął dochód
do 3.000,00 zł - 25%,

b) w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. osiągnął dochód
do 6.000,00 zł - 40%,

c) w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. osiągnął dochód
do 10.000,00 zł - 50%,

d) w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. osiągnął dochód
do 50.000,00 zł - 75%,

e) w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. osiągnął dochód powyżej 
50.000,00 zł - 85%.

Przez pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 rozumie się także, w przypadku 
przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. wykazał stratę, powiększenie tej straty 
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w stosunku do miesiąca lutego 2020 r. 
o 25%.;

6) dochodzie - rozumie się przez to przychód pomniejszony o koszty, z wyłączeniem 
kosztów poniesionych na zakup środków trwałych w okresie od 14 marca 2020 r.;

7) okres udzielenia pomocy - rozumie się okres jednego, kilku lub wszystkich miesięcy
od kwietnia do czerwca 2020 r.
§ 3. 1.  Udziela się pomocy w stosunku do przedsiębiorców:

1) których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;

2) którzy - w miesiącu kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. - ochronili miejsca pracy;
3) którzy na dzień 1 marca 2020 r. nie zalegali z płatnością z tytułu podatku od 

nieruchomości w kwocie wyższej niż 50,00 zł.
2. Pomoc polega na odroczeniu do dnia 31 października 2021 r. terminu płatności 

podatku (raty podatku) od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, których płatność przypada:
a) w kwietniu 2020 r.,
b) w maju 2020 r.,
c) w czerwcu 2020 r.

lub odroczeniu zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę dotyczącej 
płatności podatku (rat podatku) w wyżej wymienionych terminach.
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 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa 
w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

§ 4. 1.  Wniosek o udzielenie pomocy przedsiębiorca składa do Prezydenta Miasta 
Kołobrzeg wraz z formularzem informacyjnym dotyczącym pomocy publicznej, najpóźniej 
w terminie do dnia 30 września 2020 r.

2. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Kołobrzeg.
3. W przypadku wniosku zawierającego braki wzywa się wnioskodawcę do jego 

uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku 
w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim skutkuje pozostawieniem wniosku bez 
rozpoznania.
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4. Wezwanie przedsiębiorcy może nastąpić telefonicznie lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej na adres poczty mailowej wskazany przez przedsiębiorcę we 
wniosku.

§ 5. Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje przedsiębiorcę o udzielonej pomocy, 
w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 6. 1.  W przypadku niedotrzymania warunków udzielenia pomocy, przedsiębiorca jest 
zobowiązany do zapłaty podatku w pełnej wysokości wraz z należnymi odsetkami za zwłokę 
liczonymi od ustawowego terminu zapłaty podatku. Brak zapłaty zaległości spowoduje 
wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności 
w trybie egzekucji administracyjnej.

2. Weryfikacja warunków do udzielania pomocy odbywać się będzie na podstawie 
odpowiednich przepisów działu V lub VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa.
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Uzasadnienie

Celem niniejszej uchwały jest pomoc skierowana do przedsiębiorców, którzy ponoszą
negatywne skutki ekonomiczne, w związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu
epidemii i nałożeniem licznych ograniczeń społecznych oraz gospodarczych mających
na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Proponowany program wsparcia dla przedsiębiorców opracowany został
w ramach 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.

Program obejmuje pomoc publiczną polegającą na odroczeniu - w rozumieniu art. 67a
§ 1 pkt 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa - terminu płatności podatku (raty podatku)
od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, których płatność przypada:

a) w kwietniu 2020 r.,

b) w maju 2020 r.,

c) w czerwcu 2020 r.

lub odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę dotyczącej
płatności podatku (raty podatku) w wyżej wymienionych terminach.

Pomoc polega na odroczeniu w/w rat podatku lub zaległości podatkowej do dnia
31 października 2021 r.

Pomoc jest udzielana przedsiębiorcom pod następującymi łącznymi warunkami:

1) których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,

2) którzy w miesiącu kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. ochronili miejsca pracy,

3) którzy na dzień 1 marca 2020 r. nie zalegali z płatnością z tytułu podatku
od nieruchomości w kwocie wyższej niż 50,00 zł.

Dla Rady Miasta Kołobrzeg jedną z naczelnych zasad przy udzielaniu pomocy jest
ochrona miejsc pracy dla zatrudnionych, którą ujmuje się bardzo szeroko.
Za zatrudnionego rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgodnie z przepisami
polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy jak również osobę
zatrudnioną na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej
umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, poz. 1495) stosuje się przepisy dotyczące
zlecania, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy
na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią
zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń:
emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę
fizyczną.

Przez ochronę miejsc pracy rozumie się brak zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn
niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę,
a także na mocy porozumienia stron u danego przedsiębiorcy, w wymiarze większym niż
3% ogółu zatrudnionych obliczonych poprzez porównanie stanu zatrudnienia na dzień
29 lutego 2020 r. do stanu z ostatniego dnia miesiąca bezpośrednio poprzedzającego
miesiąc złożenia wniosku o udzielenie pomocy, a jednocześnie liczba pracowników
korzystających po dniu 29 lutego 2020 r. z urlopu bezpłatnego nie przekroczyła 3%
ogółu zatrudnionych u danego przedsiębiorcy.
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Na wsparcie mogą liczyć Ci przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID-19. Przez powyższe pogorszenie rozumie się spadek dochodów
w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o udzielenie ulgi w stosunku do
dochodu osiągniętego w miesiącu lutym 2020 r., o co najmniej:

a) w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. osiągnął dochód do
3.000,00 zł - 25%;

b) w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. osiągnął dochód do
6.000,00 zł - 40%;

c) w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. osiągnął dochód do
10.000,00 zł - 50%;

d) w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. osiągnął dochód do
50.000,00 zł - 75%;

e) w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. osiągnął dochód powyżej
50.000,00 zł - 85%.

Przez pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 rozumie się także, w przypadku
przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. wykazał stratę, powiększenie tej straty
w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w stosunku do miesiąca lutego
2020 r. o co najmniej 25%.

Program pomocowy skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców, prowadzących
działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg bez względu na charakter
prowadzonej działalności (branżę) oraz podmiot, który ją prowadzi (osoby fizyczne,
osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości
prawnej). Zaproponowana pomoc wykracza poza zakres art. 15 q 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.

Wobec powyższego proponuje się uchylenie uchwały Nr XXI/303/20 Rady Miasta
Kołobrzeg z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności rat
podatku od nieruchomości za miesiąc kwiecień 2020 r. przedsiębiorcom będącym
podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. poz. 1935).
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