
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono pomocy publicznej w okresie  
                                          od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. 
Podstawa prawna: art.14 pkt.2 lit.f ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych  
(Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 ze zm.) 
 

Lp. Imię i nazwisko 
lub nazwa firmy 

Rodzaj podatku Kwota w zł Rodzaj pomocy Przyczyna 
udzielenia 
pomocy 

1. Jolanta Zabłocka podatek od 
nieruchomości 

       50119,00 rozłoŜenie na raty 
pomoc de minimis 

waŜny interes 
podatnika 

2. Euro Commerz  
Dom Handlowy 
sp.z o.o. 

podatek od 
nieruchomości 

       78488,88 odroczenie 
terminu płatności, 
pomoc de minimis 

waŜny interes 
podatnika 

3. Sławomir Cybula podatek rolny            877,00 ulga z tytułu 
nabycia gruntu          
pomoc inna niŜ   
de minimis 

waŜny interes 
podatnika 

4. Piotr Jankowski podatek rolny             177,00 ulga z tytułu 
nabycia gruntu 
pomoc inna niŜ   
de minimis 

waŜny interes 
podatnika 

5. Jarosław Kozdrój podatek rolny             728,00 ulga z tytułu 
nabycia gruntu 
pomoc inna niŜ   
de minimis 

waŜny interes 
podatnika 

6. Mariusz Szymanek podatek rolny           1781,00 ulga z tytułu 
nabycia gruntu 
pomoc inna niŜ   
de minimis 

waŜny interes 
podatnika 

7. Renata Mróz podatek rolny           2450,00 ulga z tytułu 
nabycia gruntu 
pomoc inna niŜ   
de minimis 

waŜny interes 
podatnika 

8.  Stefan Sikora podatek rolny             409,00 ulga z tytułu 
nabycia gruntu 
pomoc inna niŜ   
de minimis 

waŜny interes 
podatnika 

9. Grzegorz Grzelak podatek rolny           2089,00 ulga inwestycyjna 
pomoc inna niŜ   
de minimis 

waŜny interes 
podatnika 

10. Janusz Ostrowski  podatek rolny             150,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny interes 
podatnika 

11. Marek Barszcz  podatek rolny             161,00 umorzenie na 
wniosek              
pomocde minimis 

waŜny interes 
podatnika 



Lp. Imię i nazwisko 
lub nazwa firmy 

Rodzaj podatku Kwota w zł Rodzaj pomocy Przyczyna 
udzielenia 
pomocy 

12. Marian Berliński  podatek rolny               96,00 umorzenie na 
wniosek              
pomoc de minimis 

waŜny interes 
podatnika 

13. Krystyna Wawer  podatek rolny             194,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny interes 
podatnika 

14. Henryk Furtak podatek rolny             308,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny interes 
podatnika 

15. Stefan Sikora podatek rolny             147,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny interes 
podatnika 

16.  Józef Skwarek podatek rolny             165,00 umorzenie na 
wniosek              
pomoc de minimis 

waŜny interes 
podatnika 

17. Józef Stefaniak podatek rolny             192,00 umorzenie na 
wniosek              
pomoc de minimis 

waŜny interes 
podatnika 

18.  Leon Koziej podatek rolny             867,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny interes 
podatnika 

19.  Wanda Noworolnik podatek rolny             146,00 umorzenie na 
wniosek               
pomoc de minimis 

waŜny interes 
podatnika 

20. Sławomir Cybula podatek rolny             243,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny interes 
podatnika 

21. Józef Moskal podatek rolny             414,00 umorzenie na 
wniosek                 
pomoc de minimis 

waŜny interes 
podatnika 

22.  Sławomir Gowin podatek rolny             368,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny interes 
podatnika 

23. Jadwiga Ostrowska podatek rolny             151,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny interes 
podatnika 

24. Agnieszka 
Grabowska 

podatek rolny             194,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny interes 
podatnika 

25. Mirosław Barszcz podatek rolny               66,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny interes 
podatnika 
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26. Teresa Gral podatek rolny             262,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny interes 
podatnika 

27. Piotr Mazurek podatek rolny             210,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny interes 
podatnika 

28. Marian Szymanek podatek rolny             262,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny interes 
podatnika 

29. Ireneusz Grabowski podatek rolny             175,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny interes 
podatnika 

30. Zbigniew Kucio podatek rolny           2230,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny interes 
podatnika 

31. Roman Grzesiak podatek rolny            90,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny interes 
podatnika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: 
Beata Zagulska 
 
 
 
 
 
 
 


