
Projekt (po autopoprawkach) 
DRUK NR 4/XX 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia .... kwietnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę nr LIII/564/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 czerwca 
2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg 
w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 
przypadających Gminie Gryfino i jej jednostkom podległym oraz warunki 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 
będzie pomoc publiczną.  
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 
15zzzh 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 2020r. poz. 374 ze zm.) 
w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), mając na uwadze art. 4 ust. 2 
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 
 
§ 1. W uchwale nr nr LIII/564/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 czerwca 2010r. 
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie 
Gryfino i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w 
przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (tekst jednolity: 
Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2010 r. poz. 1474) dodaje się §2a o treści: 
„§ 2a.  
1. Termin spłaty należności pieniężnej z tytułu oddania nieruchomości w najem, 
dzierżawę lub użytkowanie za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii, może zostać odroczony na wniosek dłużnika, jednostronnym oświadczeniem 
woli organu właściwego do udzielania ulgi uznając, że zachodzi uzasadniony interes 
publiczny lub ważny interes dłużnika, w szczególności polegający na pogorszeniu 
płynności finansowej dłużnika w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19 w gminie Gryfino. Warunkiem koniecznym 
ubiegania się o przyznanie ulgi jest wykazanie wskaźnika płynności finansowej poniżej 
1,0 i jego obniżenie o co najmniej 30%. 
2. Termin płatności odracza się nie później niż do dnia 30 września 2020 roku. 
3. Od należności pieniężnej, której termin spłaty odroczono, za okres od dnia złożenia 
kompletnego wniosku o udzielenie ulgi do dnia upływu odroczonego terminu spłaty 
należności pieniężnej nie pobiera się odsetek umownych ani odsetek ustawowych. 
4. Niedotrzymanie przez dłużnika odroczonego terminu płatności powoduje: 
1) natychmiastową wymagalność odroczonej należności pieniężnej, 
2) natychmiastową wymagalność odsetek należnych w pełnej wysokości, tj. liczonych od 
pierwotnego terminu płatności do dnia spłaty należności pieniężnej.”; 
5. Do wniosku o udzielenie ulgi dołącza się oświadczenie przedsiębiorcy, którego wzór 
stanowi załącznik nr 1 do uchwały.” 
 
§ 2. Warunkiem przyznania ulgi jest złożenie przez dłużnika: 
1) wniosku, 
2) oświadczenia przedsiębiorcy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 



3) formularza informacji stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 
 
§ 3. Ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych stanowią 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" (2020/C 91 I/01). 
 
§  4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

 

Rafał Guga 

OPINIA 

1)  Podobnie, jak w poprzedniej opinii sugeruję, aby w postawie prawnej powołać się na ustęp 2 art. 
15zzzh ustawy COVID-19; 

2) W punkcie 3 klauzuli informacyjnej sugeruję podać jako cel przetwarzania danych rozpatrzenie i 
realizację wniosku o udzielenie ulgi; 

 3) Sugeruję zastosowanie w załączniku nr 1nowej wersji Formularza informacji zamieszczonej na stronie 
UOKiK. 

 

             Radca prawny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

UZASADNIENIE 
W związku z epidemią COVID-19 ustanowione zostały czasowe ograniczenia w 
prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorców działających w różnych 
branżach. Powyższe spowodowało negatywne skutki finansowe dla przedsiębiorców. 
Powyższą uchwałą odracza się, na wniosek dłużnika, termin spłaty należności pieniężnej 
z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie za okres stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, uznając że zachodzi uzasadniony 
interes publiczny lub ważny interes dłużnika, w szczególności polegający na 
pogorszeniu płynności finansowej dłużnika w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 w gminie Gryfino. 

Termin płatności odracza się nie później niż do dnia 30 września 2020 roku. 

W uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
Zgodnie bowiem z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2019r. poz. 506 z późn. zm.) zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa 
ustawa z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1461, dalej: ustawy o ogłaszaniu aktów 
normatywnych). Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, 
ogłaszane w dziennikach urzędowych - zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów 
normatywnych - wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba 
że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Jednak na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy 
o ogłaszaniu aktów normatywnych, w uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z 
zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a 
jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu 
normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na 
przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku 
urzędowym. 
W przedmiotowej sprawie spełniona została przesłanka ważnego interesu państwa mimo, 
że przepisy dotyczące regulacji zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny mają charakter lokalny, gdyż 
skutki pogarszającej się sytuacji podmiotów gospodarczych będą miały wymiar nie tylko 
lokalny a państwowy. Zatem uchwała zmieniająca uchwałę nr LIII/564/10 Rady Miejskiej 
w Gryfinie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny, przypadających Gminie Gryfino i jej jednostkom podległym oraz warunki 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie 
pomoc publiczną, na podstawie ustawy szczególnej, której regulacje mają przeciwdziałać 
skutkom epidemii może wejść w życie w okresie krótszym niż 14-dniowy okres vacatio 
legis, gdyż przewidują one szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 
Przedmiotowe ulga udzielana podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą 
stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w 
gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków 
pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii 
COVID-19. 



„W związku z brakiem Informacji Skarbnika co do konsekwencji finansowych dla budżetu 
Gminy w trybie § 67 ust.1 p. 2) Statutu Gminy Gryfino i trudnym do oszacowania 
skutkiem, źródłem finansowania uchwały będą środki rozdziału 75818 rezerwy ogólne i 
celowe § 4810 i § 6800 (1.1220.000 zł). 
Wg Wnioskodawców szacunkowe koszty zwolnienia od podatku od nieruchomości, 
przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości oraz przedłużenia 
terminów spłaty należności pieniężnej z tytułu oddania nieruchomości w najem, 
dzierżawę lub użytkowanie wyniosą łącznie od 0,7 do 1,0 mln zł.  
Informacja: 
Opinia Skarbnika nie odnosi się do oszacowania kwoty odroczenia terminu płatności 
należności pieniężnej z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub 
użytkowanie, których płynność spadnie poniżej 1,0. Dodatkowo można ten warunek 
obostrzono do jego pogorszenia o 30% (można nawet do 50%) w stosunku do stycznia 
2020 r. Kwoty odroczeń nie muszą być duże ze względu na fakt wydania przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Zarządzenia nr 0050.51.2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. 
w sprawie szczególnej formy udzielania pomocy dla przedsiębiorców poprzez 
wprowadzenie możliwości obniżenia miesięcznej stawki czynszu za najem lub dzierżawę 
lokali użytkowych i gruntów stanowiących własność Gminy Gryfino, w związku z 
ograniczeniem prowadzenia działalności gospodarczej, z uwagi na ogłoszenie na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. 
Dodatkowo można określić limit środków na realizację uchwały (np. w kwocie 200 000 
zł).  
Zastosowanie tej ulgi nie będzie skutkowało brakiem wpływów do budżetu tylko ich 
przejściowym opóźnieniem.  
Uruchomienie środków z rezerw nie skutkuje brakiem: 
- możliwości pokrycia zobowiązań z tytułu zadań ujętych w planie finansowym 
zatwierdzonym przez Radę Miejską,  
- zaniechaniem spłaty rat kredytów zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską 
harmonogramem.  
Niepodjęcie tej uchwały może skutkować brakiem dochodów budżetowych z tytułu 
zaniechania działalności gospodarczej za kolejne miesiące”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr .................... 
Rady Miejskiej w Gryfinie 
z dnia....................2020 r. 

……………………………………...................………  



Nazwa albo imię i nazwisko  

………………………………...................……………  

Adres  

………………………………………...................……  

NIP/PESEL  

……………………………………...................………  

Numer KRS  

…………………………………......................………  

Numer telefonu  

 

OŚWIADCZENIE 

W związku ze złożonym wnioskiem z dnia …………………..…w sprawie odroczenia 
terminu płatności należności pieniężnej z tytułu oddania nieruchomości w najem, 
dzierżawę lub użytkowanie do dnia ……………………* za okres stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii oświadczam, że: 

moja płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, co potwierdzają wskaźniki  
płynności finansowej**: ....................... 

a) na koniec miesiąca poprzedzającego wniosek: .................... 

b) na koniec tego samego miesiąca (pkt a) w roku poprzednim: .................. . 

*   nie później niż do 30.09.2020r. 

** Przedsiębiorcy prowadzący pełną księgowość obliczają płynność według: 
- wskaźnika płynności bieżącej (aktywa obrotowe/ zobowiązania bieżące), lub 
- wskaźnika płynności szybkiej (aktywa obrotowe -zapasy/zobowiązania bieżące). 
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą Podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów, lub są opodatkowani w 
formie karty podatkowej lub ryczałtu, płynność finansową ustalą wykorzystując zestawienie należności i 
zestawienie zobowiązań w odpowiednich miesiącach. 
Należności : Zobowiązania = Płynność finansowa  
 

 

………………………………..           ……………………             ………………………………….  

Miejscowość                   Data                       Czytelny podpis  

 
Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Nr .................... 
Rady Miejskiej w Gryfinie 
z dnia....................2020 r. 

 



 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z 
powodu COVID-19

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc

1. Identyfikator podatkowy NIP podmiotu

2. Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.)

3. Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 
187 z 26.06.2014, str. 1)

mikroprzedsiębiorca

mały przedsiębiorca

średni przedsiębiorca

inny przedsiębiorca

B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna (aktualne na dzień 31 
grudnia 2019 r.)

1. Czy wysokość niepokrytych strat podmiotu przewyższa: 50% wysokości kapitału 
zarejestrowanego/ 50% wysokości kapitału według ksiąg podmiotu?

tak nie

nie dotyczy

2. Czy podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym? tak nie

3. Czy, w przypadku podmiotu innego niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca, w ciągu ostatnich 
dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5 a stosunek zysku operacyjnego 
powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1?

tak nie

nie dotyczy

C. Informacje dotyczące już otrzymanej pomocy publicznej rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu 
COVID-19

1. Czy podmiot któremu ma być udzielona pomoc otrzymał już inną pomoc publiczną  
rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19?

tak nie

2. Jeśli tak, należy wskazać: 
a)  wartość pomocy w złotych

b) datę otrzymania pomocy

c) rodzaj i formę otrzymanej pomocy (dotacja, pożyczka, gwarancja, 
dopłata do oprocentowania kredytu, zaliczka zwrotna, pożyczka 
umarzalna, ulga podatkowa, ulga w zakresie innych płatności, inne)

d) nazwę oraz adres podmiotu udzielającego pomocy

D. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji

Imię i nazwisko Data i podpis

1)

1) Podaje się klasę działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej takiej 
działalności, podaje się klasę PKD tej działalności, która generuje największy przychód.



swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) – dalej 
RODO, informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino z siedzibą w Gryfinie 
ul.1 Maja 16, 74-100 Gryfino, 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: telefon: 91 416 20 11,  e-mail: iod@gryfino.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu: 

a)  realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz z szeregu ustaw kompetencyjnych 
(merytorycznych),a także obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminy; 

b) zawarcia i realizacji umów; 

c)  ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 

d)  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi;. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym 
upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być: 

a) administrator danych osobowych; 

b) pracownicy merytoryczni; 

c) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z nim umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

d)  podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane 
oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

6. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do treści danych oraz otrzymywania ich kopii na podstawie art. 15 RODO; 

b) prawo do żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe 
lub niekompletne; 

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, 

d)prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – 
w przypadku uznania przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora za niezgodne 
z prawem – na podstawie art. 77 RODO; 

7. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. 
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