
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 2009r. do 31 grudnia 2009r. 
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 ( 
wartość 
pomocy 
brutto) 

Rodzaj pomocy Przyczyna 
udzielenia 
pomocy 

1. Teresa Kulik  podatek rolny 286,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

2. Krystyna Litwinek podatek rolny 115,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

3. Sławomir Cybula podatek rolny  502,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

4. Cezary Olszak podatek rolny 499,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

5. Helena Staniak  podatek rolny 262,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

6. Zdzisław Goluch  podatek rolny 80,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

7. Jadwiga Ostrowska podatek rolny 150,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

8.  Dariusz Niedbalski Podatek rolny 411,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

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

waŜny 
interes 
podatnika 

10. Mirosław Zarychta podatek rolny 215,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

11. Marek Barszcz podatek rolny  321,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

12. Teresa Hudzik podatek rolny 101,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

13. Roman Madej podatek rolny 790,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 



14. Witold Strumnik podatek rolny 162,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

15. Henryk Grzesiak podatek rolny 56,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

16. Ewa Kukier podatek rolny 73,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

17. Ewa Długosz podatek rolny 84,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

18. Andrzej Grzechnik podatek rolny 25,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

19. Józef Skwarek podatek rolny 71,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

20. Henryk Stefaniak podatek rolny  83,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

21. Katarzyna 
Grzechnik 

podatek rolny  131,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

22. Aneta Kulasiewicz podatek rolny 35,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

23. Adam i Janina 
Mich 

podatek rolny 65,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

24. Lucjan Adamczyk podatek rolny 216,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

25. Damian Adamczyk podatek rolny 66,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

26. Zbigniew Tomasiak podatek rolny 220,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

27. BoŜena Gowin podatek rolny 94,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

28. Zbigniew Grzesiak podatek rolny 143,00 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. Grzegorz Wiak podatek rolny  135,00 umorzenie na 

wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

31. Zdzisław Kukier podatek rolny  154,00  umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

32. Barbara Romanek podatek rolny 138,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

33. Bolesław 
Adamczyk 

podatek rolny 217,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

34. Mirosław Koksa podatek rolny 137,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

35. Stefan Wójtowicz podatek rolny 123,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

36. Monika Wawer podatek rolny 221,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

37. Grazyna Borzęcka podatek rolny 114,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

38. Renata Olender podatek rolnyi 289,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

39. Iga Madoń Podatek rolny 176,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

40. Janina i Sławomir 
Madoń 

podatek rolny  94,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

41. Jan Zakaszewski podatek rolny  126,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

42. Edward Maruszak podatek rolny 136,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

43. Marian Szymanek podatek rolny 131,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

44. Jan Kozak podatek rolny 118,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 



 

45. Sławomir Molenda podatek rolny 117,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

46. Anna Grzesiak podatek rolny 114,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

47. Hanna Pikus podatek rolny 27,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

48. Robert Pikus podatek rolny 44,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

49. Zbigniew Tatarczak podatek rolny,   75,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

50. Janina Grzesiak podatek rolny  542,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

51. Maria Rybak podatek rolny 102,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

52. Bogdan Strzelecki podatek rolny 36,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

53. Anna Wiak podatek rolny 54,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

54. Zbigniew Kamela podatek rolny 481,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

55. Tadeusz Zagulski podatek rolny  351,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

56. Piotr Madoń podatek rolny,  98,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

57. Anna Ziemka podatek rolny 85,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

58. Sławomir Cybula Podatek rolny 2171,00 ulga z tyt. nabycia 
gruntu 

waŜny 
interes 
podatnika 

59. Jarosław Bogucki Podatek rolny 196,00 ulga z tyt. nabycia 
gruntu 

waŜny 
interes 
podatnika 



 

60. Dariusz Niedbalski Podatek rolny 786,00 ulga z tyt. nabycia 
gruntu 

waŜny 
interes 
podatnika 

61. Lucjan Uciński podatek rolny 61,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

62. Anna Tomasiak podatek rolny 114,75 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

63. Tadeusz Kędziora podatek rolny 81,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

64. Jacek Łysiak podatek rolny 133,00 umorzenie na 
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

65. Janina Grzesiak podatek rolny 59,23 rozłoŜenie na raty 
zaległości 
podatkowych  
wniosek             
pomoc de minimis 

waŜny 
interes 
podatnika 

 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: 
Beata Zagulska 
 
 


