Uchwała Nr ...........
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia ...........
w sprawie apelu do Prezydenta Miasta Rzeszowa o podjęcie dodatkowych działań w celu
niwelowania negatywnych skutków związanych z epidemią koronawirusa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 31 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Statutu Miasta Rzeszowa,
uchwalonego Uchwałą Nr LXVI/1557/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 16 października 2018 r.

Rada Miasta Rzeszowa
uchwala następujące stanowisko:
§1
W związku z wyjątkową sytuacją gospodarczą, w jakiej znalazła się Polska na skutek epidemii, w
obliczu malejących dochodów społeczeństwa, a w konsekwencji także malejących dochodów
wszystkich samorządów, Rada Miasta Rzeszowa zwraca się do Prezydenta Rzeszowa z propozycją
podjęcia pilnych wspólnych prac przez władze miasta Rzeszowa mających na celu:
1. przegląd planu wydatków budżetowych na rok 2020, określenie inwestycji priorytetowych i
tych najbardziej tworzących miejsca pracy, a z drugiej strony określenie tych wydatków, z
których miasto może w tym roku zrezygnować;
2. utworzenie Rzeszowskiego Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców dotkniętych
negatywnymi skutkami ekonomicznymi, udzielającego pożyczek w kwocie od 5 tys. zł do 30
tys. zł;
3. całkowite lub częściowe zwolnienie na okres 3 miesięcy począwszy od dnia 1 kwietnia z opłat
z czynszów za lokale usługowe wynajmowane od MZBM oraz z opłat dzierżawców
targowiska;
4. całkowite lub częściowe zwolnienie na okres 3 miesięcy począwszy od dnia 1 kwietnia z
podatku od nieruchomości.
5. dofinansowanie procesu nauczania zdalnego w rzeszowskich szkołach, w celu zakupu
dodatkowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla uczniów, w związku z nową
rolą tego rodzaju edukacji w czasach epidemii.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa
Andrzej Dec

Uzasadnienie
Rada Miasta Rzeszowa dostrzega konieczność podjęcia działań mających na celu
ograniczenie negatywnych skutków związanych z epidemią koronawirusa Covid-19.
Proponowane rozwiązania znajdujące się w ramach kompetencji samorządu miasta mają
przede wszystkim wesprzeć przedsiębiorców oraz mieszkańcom Rzeszowa i stanowią
uzupełnienie oraz poszerzenie wprowadzanych do tej pory rozwiązania pomocowych.

