UCHWAŁA NR 432/20
ZARZĄDU POWIATU LIMANOWSKIEGO
z dnia 9 kwietnia 2020 r.
w sprawie: odroczenia terminu płatności należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości
w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających Powiatowi Limanowskiemu lub jednostkom
organizacyjnym Powiatu Limanowskiego za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19.
Na podstawie art. 15 zzzg 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. poz. 374 z późn. zm.) w brzmieniu zmienionym ustawą z dnia 31 marca
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568), Zarząd Powiatu uchwala co następuje:
§ 1.
Postanawia się o odroczeniu terminu płatności należności pieniężnych z tytułu czynszu najmu, dzierżawy, lub
użytkowania, przysługujących Powiatowi Limanowskiemu lub jednostkom organizacyjnym Powiatu
Limanowskiego za okres stanu epidemii wg. następujących zasad :
§ 2.
1. Terminy płatności dotyczące należności z tytułu czynszu najmu, dzierżawy lub użytkowania za okresy
marzec 2020r i kwiecień 2020r. przesuwa się do dnia 31 maja 2020r.
2. Przesunięcie terminów o których mowa w pkt. 1 następuje na szczegółowo uzasadniony wniosek podmiotu,
którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19.
§ 3.
Ulgi, o których mowa w § 1 i § 2 w przypadku udzielenia ich podmiotowi prowadzącemu działalność
gospodarczą, stanowią pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce i są
udzielane 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 odroczenie terminu płatności o którym mowa w § 2 pkt. 2 należy składać w terminie do 15 maja
2020r. wraz z wypełnionym formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 - załącznik do niniejszej
uchwały.
2. Na okoliczność odroczenia terminu płatności zostanie spisane stosowne porozumienie.
§ 5.
Upoważnia się Starostę Limanowskiego lub Wicestarostę Limanowskiego oraz Kierowników Jednostek
Organizacyjnych do jednoosobowego podpisywania porozumienia o którym mowa w § 4
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§ 6.
Uchwała obowiązuje do czasu określenia w drodze uchwały Rady Powiatu Limanowskiego zasad udzielania
ulg, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczących
należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających
za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
§ 7.
Wykonanie uchwały zleca się Staroście Limanowskiemu oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych
Powiatu Limanowskiego.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
1. Starosta: Mieczysław Uryga
2. Wicestarosta: Agata Zięba
3. Członek Zarządu: Wojciech Włodarczyk
4. Członek Zarządu: Józef Jaworski
5. Członek Zarządu: Czesław Kawalec
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Załącznik do uchwały Nr 432/20
Zarządu Powiatu Limanowskiego
z dnia 9 kwietnia 2020 r.
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