
                                              ZARZĄDZENIE Nr 285/2020
                                                       BURMISTRZA WOŁCZYNA 
                                                       z dnia 20 maja 2020 roku
             w sprawie umorzenia należności czynszowych za lokal użytkowy
     
Na podstawie § 63 ust. 4 Uchwały nr X/102/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia
20 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wołczyn (Dz. Urzęd. Woj.
Opol.  z  2003r.  Nr  63  poz.  1213  z  późn.  zm.),  w  związku  z  art.  15zzzg  ustawy
z dnia 31 marca 2020r. 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, poz. 568)
                                             zarządzam, co następuje:

                                                             § 1.
1.  Przedmiotem  niniejszego  postanowienia  jest  należność  przysługująca  Gminie
Wołczyn od Bobowskiej Jadwigi zam. w Wołczynie przy ul. Dworcowej 24/3 z tytułu
należności czynszowych za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku w łącznej
kwocie 446,52 zł.
2.  Zobowiązana  wnioskiem  z  dnia  21  kwietnia  2020  roku  zwróciła  się  z  prośbą
o  zwolnienie  z  czynszu  za  wynajmowany  lokal  użytkowy  położony  przy  ul.
Kluczborskiej 37 w Wołczynie na okres trzech miesięcy od kwietnia do końca czerwca
2020r., gdyż na skutek epidemii COVID-19 zmuszona była do czasowego zaprzestania
świadczenia usług w zakresie prowadzonej działalności usług protetycznych. 

                                                             § 2.
W oparciu o przepis art.  15zzzg ustawy z dnia 31 marca 2020r. 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  postanawiam  umorzyć  należność
czynszową  za  lokal  użytkowy  położony  przy  ul.  Kluczborskiej  37,  należną  od
Bobowskiej Jadwigi, zamieszkałej w  Wołczynie przy ul. Dworcowej 24/3 i opisaną
w § 1.

                                                           § 3. 
Przyznana  ulga  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 
                                                            § 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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