
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/105/20 

RADY GMINY BRZYSKA 

z dnia 26 maja 2020 r. 

w sprawie odstąpienia od dochodzenia przypadających gminie Brzyska należności cywilno-prawnych od 

podmiotów , 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 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020r., poz. 713, 

z późn. zm.) oraz art. 15 zzzf  ustawy z 2 marca 2020r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 374, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 art. 5 ustawy z dnia 

20 lipca 2000r. o ogłoszeniu normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1461) 

Rada Gminy Brzyska uchwala co następuje: 

§ 1. Odstępuje się od dochodzenia należności z tytułu czynszu należnego za okres marzec, kwiecień, maj  

Od podmiotów , których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19 prowadzących działalność w obiektach gminy. 

§ 2. Warunkiem odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu czynszu, o którym mowa w §1 jest 

przedłożenie  przez najemcę 

1. Informacji o zamiarze skorzystania z pomocy w formie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu 

czynszu. 

2. Oświadczenia o wysokości przychodów i kosztów za I, II kwartał 2019. oraz za I, II kwartał 2020r.  

obrazujących pogorszenie płynności finansowej. 

§ 3. 1. Odstąpienie od dochodzenia należności, o których mowa w niniejszej uchwale, 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. 

2. Pomoc o której mowa w ust. 1 może być łączona z pomocą de minimis, udzielaną zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, 

str. 1) 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzyska 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego.   

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Stanisław Madejczyk 
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