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UCHWAŁA NR XXIII/163/2020
RADY GMINY MEDYKA
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie ulg dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Medyka,
w związku z ogłoszeniem stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/tekst jednolity, Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn.zm./, art. 15zzzg i art. 15zzzh ustawy z dnia 2 marca
2020 roku – 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 z póżn.zm./, art. 59 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych /Dz.U.
z 2019 r., poz. 869 z późn.zm./, art. 4 ust.2 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku – o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. z 2019 r., poz. 1461 z późn.zm./
RADA GMINY MEDYKA uchwala, co następuje:
§ 1. W związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej epidemii /Dz. U. z 2020 roku,
poz. 491 z późn.zm./wprowadza się Program pomocy dla przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą na jej terenie w celu zapobieżenia negatywnym skutkom wywołanym tym stanem na okres od dnia
1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., zwanym dalej „Programem”.
§ 2. 1. Program określa:
1) zasady i tryb umorzenia części wysokości należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości oraz
lokali użytkowych (niemieszkalnych) własnych Gminy Medyka w najem, dzierżawę dla przedsiębiorców
za okres od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku;
2) zasady i tryb odraczania płatności należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości oraz lokali
użytkowych (niemieszkalnych) własnych Gminy Medyka w najem, dzierżawę dla przedsiębiorców do dnia
31 sierpnia 2020 roku.
2. Szczegółowe zasady realizacji Programu dla podmiotów objętych jego zakresem, zostały określone
poniżej.
§ 3. 1. W stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, nastąpi na wniosek
umorzenie części należności z tytułu czynszu płatnego miesięcznie od oddanych nieruchomości oraz lokali
użytkowych (niemieszkalnych) własnych Gminy Medyka w najem, dzierżawę w wysokości 90 % obecnych
należności z tytułu czynszu w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
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§ 4. Ulga, o której mowa w §3 dla przedsiębiorców, stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie
poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji Europejskiej – Tymczasowe
ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście epidemii COVID-19 (2020/C
91 I/01) /Dz. Urz. UE C 911 z 2020 roku, str.1/.
§ 5. Wniosek, o którym mowa w §3, musi być złożony najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 roku oraz musi
zawierać następujące dane:
1) dane uprawnionego podmiotu:
a) nazwę firmy przedsiębiorcy;
b) NIP, REGON;
c) adres do korespondencji;
d) numer umowy najmu albo dzierżawy oraz datę jej zawarcia,
2) określony okres na jaki przedsiębiorca wnosi o obniżenie czynszu z umowy najmu albo dzierżawy;
3) oświadczenie, że płynność finansowa jego przedsiębiorstwa w okresie miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID-19 oraz opisanie przyczyn pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorcy np. spadek
sprzedaży produktów;
4) informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna (wg
stanu na dzień 31-12-2019 r.) zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej – Tymczasowe ramy środków
pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) /Dz. Urz.
UE C 911 z 2020 roku, str.1/;
5) informację czy podmiot, któremu ma być udzielona pomoc publiczna otrzymał już inną pomoc
rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
§ 6. 1. Dla wszystkich przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, odracza się płatność z tytułu
czynszu płatnego miesięcznie za okres, o którym mowa w §2 ust. 1pkt 1do dnia 31 sierpnia 2020 roku, bez
naliczania odsetek ustawowych, pod warunkiem złożenia przez nich wniosku o takie odroczenie, nie później
niż do dnia 30 czerwca 2020 roku.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
§ 7. Ulga, o której mowa w §6 dla przedsiębiorców, stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie
poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji Europejskiej – Tymczasowe
ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście epidemii COVID-19 (2020/C
91 I/01) /Dz. Urz. UE C 911 z 2020 roku, str.1/.
§ 8. Wniosek, o którym mowa w §6, musi zawierać następujące dane:
6) dane uprawnionego podmiotu:
e) nazwę firmy przedsiębiorcy;
f) NIP, REGON;
g) adres do korespondencji;
h) numer umowy najmu albo dzierżawy oraz datę jej zawarcia,
7) określony okres na jaki przedsiębiorca wnosi o odroczenie płatności należności z umowy najmu albo
dzierżawy oraz proponowany termin ich zapłaty nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2020 roku;
8) oświadczenie, że płynność finansowa jego przedsiębiorstwa w okresie miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID-19 oraz opisanie przyczyn pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorcy np. spadek
sprzedaży produktów;
9) informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna
(wg stanu na dzień 31-12-2019 r.) zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej – Tymczasowe ramy
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środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01)
/Dz. Urz. UE C 911 z 2020 roku, str.1/;
10) informację czy podmiot, któremu ma być udzielona pomoc publiczna otrzymał już inną pomoc
rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Medyka.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 roku.

Urzędowym

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Drymajło

Województwa
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