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DRODZY MIESZKAŃCY GMINY NIELISZ
Pomimo nowych zarejestrowanych zakażeń w Polsce, nie
odnotowano na terenie Gminy Nielisz żadnego przypadku zakażenia
koronawirusem. Ta wiadomość jest oczywiście dla nas najważniejsza
i mam nadzieję, że ten stan utrzyma się do końca szalejącej epidemii.
Wynik zerowy świadczy o dużej świadomości niebezpieczeństwa
mieszkańców naszej gminy. Dziękuję za odpowiedzialną postawę podczas
uruchomienia targowiska w zeszły piątek – mam na myśli przestrzeganie
zasad bezpieczeństwa przez kupujących i sprzedających na targu
w Nieliszu. Cieszę się, że szybko uczymy się żyć w nowej rzeczywistości. Używanie maseczek
i rękawiczek oraz zachowanie dystansu podczas dokonywania zakupów na targu to nie tylko
obowiązek, ale i jedyny sposób walki z COVID-19. W grę wchodzi również aspekt gospodarczy
– jeżeli będziemy postępować roztropnie w dobie epidemii, jest szansa na szybkie odmrożenie
działalności gospodarczej. Musimy też zdać sobie sprawę z tego, że obecnie wszyscy mają
wpływ na dalszy rozwój wydarzeń związanych z epidemią i obostrzeniami w Polsce.
Mieszkańcy gminy Nielisz przyczyniają się do skutecznej walki z koronawirusem. Koła
Gospodyń Wiejskich włączyły się w akcje szycia maseczek. Jestem dumny i dziękuję za Waszą
aktywność. Tak trzymać!
Przed samorządem naszej gminy stoi wiele wyzwań i szereg trudnych decyzji. Musimy
już dzisiaj myśleć o zminimalizowaniu skutków kryzysu wywołanego epidemią. Uruchomienie
targowiska w Nieliszu to pierwszy krok. W piątek 24.04.2020 r. wyszedłem z inicjatywą uchwał,
które pomogą naszym przedsiębiorcom przetrwać najtrudniejsze miesiące podczas panującej
epidemii. Pierwsza z nich to uchwała pozwalająca na odstąpienie od dochodzenia należności
o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej
jednostkom organizacyjnym, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19 i które złożą wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności. Druga uchwała
zwalnia za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. z podatku od nieruchomości: grunty,
budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorcom
których działalność gospodarcza została ograniczona w związku z wystąpieniem stanu
epidemii i którzy zanotowali spadek obrotów. W tym miejscu chciałbym bardzo podziękować
Radzie Gminy Nielisz za jednogłośne poparcie mojej inicjatywy.
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