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INTERPELACJA W SPRAWIE POMOCY PRZEDSIĘBIORCOM W OBLICZU EPIDEMII
Szanowny Panie Prezydencie
Ze względu na wprowadzony stan epidemii wielu przedsiębiorców w naszym mieście
znalazło się w niezwykle trudnej sytuacji. Część z nich rozważa zawieszenie działalności, a część z nich
w obliczu niepewności i strachu już zdecydowała się zamknąć swoje biznesy. Jedno jest pewne,
epidemia dotknęła nas wszystkich, a zagrożenie koronawirusem paraliżuje życie społeczne i
gospodarcze dosłownie na całym świecie. Niestety następstwem epidemii jest kryzys gospodarczy,
który w pierwszej kolejności dotyka tych najsłabszych czyli mikro i małych przedsiębiorców, którzy na
dzień dzisiejszy utracili możliwość uzyskiwania przychodów, ponosząc w dalszym ciągu koszty
działalności związane m.in. z wynagrodzeniem pracowników, składkami na ubezpieczenia społeczne,
czy też czynszami z tytułu najmu lokali. Zagrożona jest nie tylko płynność finansowa ich firm, a wręcz
ich istnienie, istnienie i byt jako obywateli i mieszkańców naszego miasta.
Szanowny Panie Prezydencie, wiemy, że nasze miasto jako jedno z pierwszych w Polsce
zwolniło przedsiębiorców z dzierżawy za lokale, które im wynajmuje. To pozytywna decyzja, która
powinna być przykładem dla innych samorządów. Musimy jednak rozważyć działania także na rzecz
pomocy tym wszystkim, którzy wynajmują przestrzenie na prywatnym rynku! Dlatego w imieniu
właśnie tych samozatrudnionych, mikro i małych przedsiębiorców proszę o pana interwencję oraz
pomoc między innymi w zbudowaniu dialogu i porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami, a
wynajmującymi im lokale, gdyż to właśnie obciążenia wysokimi czynszami z tytułu najmu są jedną z
barier w utrzymaniu płynności finansowej tych małych przedsiębiorstw. Proszę by, w imieniu właśnie
wszystkich zagrożonych przedsiębiorców wystosował pan apel do wynajmujących o
zminimalizowanie kosztów najmu lokali na czas epidemii. Proszę równocześnie o skierowanie do
lokalnych posłów wniosku o podjęcie przez nich prac legislacyjnych w parlamencie nad zmianami,
które pozwoliłyby uzyskać dopłaty z budżetu państwa do wynajmu lokali na potrzeby prowadzonej
działalności gospodarczej na rynku prywatnym.
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