
ZARZADZENTE NR 17220
BURMISTRZA GiIINY I i'IASTA CZERWONKA.LESZCZYNY

z dnia 28 maia 2020 t

w sprawie informacji obejmujQcej dane dotyczQce wykonania budZetu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszcryny za rok 2019 oraz innych danych wymienionych w art.37 ust. 1 plt 2 ustawy o finansach

publicznych

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2019 poz. 869 z p6in. zm.) zazqdzam, co nastepuje:

s1.
Poda.ie sie do publiczne.l wiadomosci nastepujqcq informacjQ:

1. Wykonanie budzetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2019:

2. Kwota otrzymanych w roku 20'19 Srodk6w pochodzqcych z bud2etu Unii Europejskiej oraz
niepodlegaiecych zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielanej pzez panstwa czlonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wyniosta 6.265.236,44 zl iobejmowata Srodki dotyczqce
wydatk6w poniesionych w latach popzednich oraz Srodki na biezqcq realizacjQ. W ramach 6rodk6w
w kwocie 11.233.779,78 21 wykozystanych na realizacje program6w finansowanych z udzialem Srodk6w
unijnych, kwota 6.562.962,76 zl stanowila Srodki, o K6rych mowa w art. 5 ust I pkt 2 uslawy o finansach
publicznych.

3. Kwota zobowiqzai wymagalnych na dziei 31 grudnia 2019 roku wynosila 70,83 zl.

4. Kwoty dotacii:

1) otzymanych z bud2et6w innych jednostek samozqdu terytorialnego:

Wyszczeg6lnienie Wykonanie

Dochody 193 414 635,88 188 372 774,87 97,40/.

- dochody biezace 179 670 808,23 179 161 676,72 99,70/o

- dochody majqtkowe 9 211 098,15

Wydatki 204 577 431,67 186 388 169,38 91,1%

- wydalki biezqce '176 679 885,7't 167 300 689,10 94,7%

- wydatki majatkowe 27 897 545,96 19 087 480,28 68.4%

l,ladwyZka/Deficyt -11 152 795,79 1 984 605,49

Przychody og6lem
z tego:

15162 795,79 15 161 145,59 100,0%

'I ) papiery warto6ciowe (obligacje) 6 000 000.00 3 000 000,00 50,0%

2) wolne Srodkijako nadwy2ka Srodk6w
pienieznych na rachunku biezqcym

9162795.79 12 161 145.59 132,70/o

Rozchody og6lem
z tego:

4 000 000,00 4 000 000,00 100,0%

- wykup papier6w wartosciowych 4 000 000,00 4 000 000,00 100,0%
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Zadanie Kwota

Wojew6dztwo Slqskie 1 521 630,49

Dotacja na realizaci? powiezonego zadania ,Budowa chodnika w ciqgu drogi
wojew6dzkiej nr 924 w miejscowoSci Szczejkowice'

1 492 051,50

Dotacja z Mulu pomocy finansowej w ramach Marszalkowskiego Konkursu ,lnicjatywa
Solecka'

29 578,99

Powiat Rybnicki 384 025,99

Dotacja na rcalizaqe zadania w zakresie obrony cyr rilnei - konserwacia system&v
alarmowych

1 100,00

Dotacia na realizacje projeKu "Aktywna integracii w pa{iecie rybnickim' 372 925,99

Dotacia z Mulu pomocy finansowej na doposazenie nowego samochodu bojowego
bedqcego na wyposa2eniu OSP w CzeMionce

't 0 000.00

Zadanie Kwota

Miasto Zabrze 60 547,57

Udzielona pomoc rinansowa w formie dotacji z przeznaczeniem
na pokrycie koszt6w dziatalno6ci lzby Wtze2wien

60 547,57

Powiat Rybnicki 531 574,33

Udzielona pomoc finansowa na rcalizacie zadania dotyczqca zadania polegaiacego
na budowie skzyzowania o ruchu okre2nym ulicy Ligonia i Ks. Pojdy (DP56135)
i lacznika do ul. Polnei w dzielnicv Leszczynv

501 574,33

Udzielona pomoc finansowa w formie dolacji z pzeznaczeniem na dzialania na tzecz
os6b niepelnosprawnych 30 000,00

Miasto Rybnik 9 514,78

Udzielona pomoc finansowa w fomie dotac.ii - Dzienny Dom ,Senior+' I514,78

Wojew6dztwo Slqskie

Udzielona pomoc finansowa na rcalizaqe zadania ,Budowa chodnika w ciqgu drogi
wojewodzkiej nr 924 w miejscowosci Szcze,kowice"

Miasto 2ory 705,87

Udzielona pomoc finansowa w formie dotacii z pzeznaczeniem na pokrycie koszt6w
zatrudnienia nauczyciela religii (Kosci6l Ewangielicko-Augsburski)

2) udzielonych innym jednostkom samozqdu teMoialnego:

5. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny nie udzielala w roku 2019 por?czen igwarancji.

6. \rvykaz os6b prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajqcych osobowo6ci
prawne.,, kt6rym w zakresie podatk6w lub op+at udzielono ulg, odroczei, umoze6 lub rozlo2ono splate na
raty w kwocie przewyZszajqce., lecznie 500,00 zl stanowi zahcznik n I do niniejszego zarzqdzenia.

7. Wkaz os6b prawnych i lizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadaiacych osobo\^ro6ci
prawnej, kt6rym udzielono pomocy publiczne, stanowi zatqcznik nr 2 do niniejszego zazqdzenia.
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s2.
\Alykonanie zarzqdzenia powieza siQ Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3.
Zatzedzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomo5ci mieszkaic6w

w spos6b airyeajor,r/o przy,jety.

Burmislz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski
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Zalqcznfk Nr I do zazqdzenia Nr 17220

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 28 mda 2020 t.

WYKAZ 0568 PRAWNYCH I FIZYCZI{YCH ORAZ JED]iIOSTEK ORGANIZACYJNYCH
NTEPOSTADAJACYCH OSOBOWOSe| pmWrue.l, KT6RYM W ROKU 2019 UDZTELONO

W ZAKRESIE PODAiK6W LUB OPTAT ULG, ODROCZEN, UMORZEiI LUB ROZLOZONO SPUTE
PODATKU NA RATY rly KWOCTE PRZEWYzSZAJACEJ 5OO,OO Zt

Lp. Nazwa podatnlka Foma prawna Forma
ulgl

WYsokoa6
umorzonych
kwol podatku

Przyc4yny
umorzenia

Podsr.u! udzlelong,
ulgl

1

Urzqd Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny
Vwdzial Mienia i Geodezji

osoba pra\,l/rla zwolnienie
z podatku

Udwfdh )011 l/11 Rady
Miejskiej w Czerwiooce.

LeszczFach z dnia
22.06.2O11r .

Krajory Osrodek \ /sparcia
Rolnict\ .a Oddzial
Terenowy Mikoldw

osoba prawna zwolnienie
z podate

UctMah X/111/1 1 Rady
Miqskej w CzeMionce-

Leszczynach z dnia
22.06.2O11t.

3
Vwt\,v6mia Pasz Blotnica

Sp. z o.o.
osoba paawna zwolnienie

z podatku

Uchwala )0111/1 1 Rady
Miejskiej w Czen$oncs

Laszczynach z dnia
22.6.2011r.

4 Kornenda Mieiska Policii

je,Jnostka
organizacyjna
nieposiadajqca

osobowo6ci
orawnei

zwolnienie
z podatku

5 Miejski Osrodek Kultury osoba prawna zwolnienie
z podatku

U€htala X/111/11 Rady
Miqskiq w Czerwionce.

Leszczynach z dnia
22.06.2011..

6
Mieiski O6rodef Sportu

i Rekreaqi

jedno6u(a
organizacrirE
nbposiadajeca

osobovroSci
prawnei

zwolnienie
z podatku

Uctwa,a )0111/11 Rady
Mieiskiej w Czet\rioice

Leszczynach z dnia
22.06.2011t.

7
Zaldad Gospodarki

Mieszkaniov!€j

jeirnostka
organizacyjna
nieposiadaiaca

osobo\ /oSci
prawnei

a,volnienie
z podatku

Uctr$/ala X/1 1 1/1'l Rady
Miejskiej w Czerwioncc

Leszczynaci z dnia
22.06.20111 .

8
Spoldzielnia MieszkaniowE

.Kadill
zwolnienie
z podatku

Uchwata X/1 'l 1/11 Rady
Miejskiej w Czerwionce.

Lesz.zytaai z dnia
2.6.201lt.

I Sp66zielnia Mieszkaniowa
w Belku osoba prawna zwolnienie

z podatku

Ucrtwata )U1'l 1/11 Rady
Mieiskiej w CzeNionce

LeszczfEch z dnia
22.6.2011..

t0
Biblioteka Puuiczna

w Czerwionce
Leszczynach

osoba pravrna zwolnienie
z podatku

UctMata )0111/'11 Rady
Mieiskiei w Czenxionce

Leszczynach z dnia
2..6.20',11t.

osoba plavma zurolnieoie
z podato

Uchwala )Ul11/1 1 Rady
Miejskej w CzeMioncs.

Leszczynach z dnia
22.6.2011r.

12 osoba prawna zwolnienie
z podatku

Udwata X/1 11/11 Rady
Miejskiei w Czerwionce-

Leszczmaah z dnia
22.06.201'tr.

13
@lotnicza Slra2 Porama

Stanowice osoba prawra arolnienie
z podatku

U(,lvuah )U11 1/11 Rady
Mieiskiej w Czerwiooce.

Leszczynach z dnia
22.G.ml1..

14
O.tptnicza Stra2 Po2arna

Szczejkowice
osoba prawna zn/olnienie

z poda&u

Uchwata )Ul11l11
Rady Mk iskbj
w Czerwiohce-

LeszEynach z dnia
2..08.2O11t.

Strona 1

2

UcfNala )01 11/11 Rady
Mieiskiei w Czerwionce-

Leszczynach z dnia
22.O4.2011t .

osoba prawna

11
O.iotniea Stra2 Po2ama

Czerwiooka

Ochotnicza Stra, Porama
Leszczyny
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15
Ochotnicza Slraz Polama

DQbieisko Wielkie osoba Prawna
zwolnieoie
z podatku

Ud]Iv.!*a)11111111
Rady Miejskiej
w Czerwionce-

Leszczynach z dnia
2.06.2011r.

16
Ochotnicza Stra2 Po2ama

Debietsko Stare osoba prawna zwolnienie
z Podat<u

trdwala X/i l1l11
Rady Miejskiej
w Czetu ionce-

Leszczynach z dnia
22.06.2O11r.

17
Ocfiotnicza Stra2 Potama

Ksi+enice osoba prawna zwolnienie
z podat(u

Uchwala )Ul11l1 1 Rady
Miqskiej w CzeMionc

Leszczynach z dnia
22.06.2011t.

18 Ochotnicza Slra2 Po2ama
Pzegedza osoba prawna a /olnienie

z podatku

Uchwah )U1'l 1/1 I Rady
Miejskiq w CzeMionce.

Leszczyrach z dnia
22.06.2011t.

19
Ocholnicza Straz Po2ama

Palowice osoba prawna a.'rolnienie
2 podatku

Uclrrala X/l I l/11 Rady
Miei.skiej w CzeMionce-

Leszczynach z dnia
22.6.2O11t

20 osoba prawta zwolnienie
z podalku

Ucfiv,a+a )U11 l/1 'l Rady
Maejskiej w Czerwionce'

Leszczynach z dnia
22.6.2011t.

21
Polski Zwiqzek Hodowc6w

Golebi Pocztol ,ych stowarzyszenia zrvolnienie
z podatku

Ucfiviah X/l11/l I Rady
Mieishej w CzeMioice-

Leszcrynach z dnia
2..6.2011t.

TENNECO SILESIA Sp.
zo o,

osoba praMla zwolnienie
z podatku

Uchwala XLllU572/'14 Rady
Miejskjej w CzeMionce-

Leszczynach z dnia
25.U.2014t.

Stadnina Koni "OCHABY
Sp. z o.o osoba Prawna

zwolnienie
z podat<u

Uch$/ala X/'l'l 1/11 Rady
Miejskiej w Czerwionce.

Leszczynach z dnia
22.6.2011t.

24
Rolnicza Spdldzielnia

Produkcyjna ,Pzelom"
osoba prawna a./olnienie

z podatk/

UdrNara )U'l1lll I Rsdy
Miejskiej w Czeftvionce.

Leszczynach z dnia
22.06.2011r.

25
P.P.U. ,PrzerrBud"

Sp. z o.o. osoba Prawna
zwolnienie
z podatku

Udirah )Vl11/11 Rady
Miejskiej w Czerrionce-

LeszczFach z dnia
22.6.2O11t.

26 Kaczmarczyk Babara
i Kaczmarczyk Sebastian osoba fzyczna zwolnienie

z poda*u

Ucfn ata x,/l11/11 Rady
Miejskiei w CzeMionce-

Leszczynach z dnia
22.06.2011t.

27 Dudek Aniela osoba fizyczna zwolnienie
z podatku

Uchwata x/11 l/1 1 Rady
Miejskiej w Czerwionce-

Leszczynach z dnia
22.06.2011r.

28 Foreiter Gabriela osoba fizyczna zwolnienie
z podatku

Uchwara )Ul11l1 I Rady
Miejshg w Czerwionce-

LeszczFEch z dnia
22.6.2O11t.

29 Jablonka Lidia osoba tuyczna zwolnienie
z Poda8u

Uctif.ah ,1 'l 'll11 Rady
Mieiskiej w CzeMionce-

Leszcrynacfi z dnia
2.6.2011t.

30
Pawlas Bozena

i Pawlas Jan osoba firyczna zra/Olnienie
z podatku

Uchvah )U11 1/11 Rady
Mieiskiq w Czerwionce-

LBzazyna.fi z dnia
2.06.2O11t.

31 Zniszczol Andr2ej osoba fizyczna zwolnienie
z podaiku

Uchwala X/1 '1 1/1 I Rady
Miejskiej w CzeMionce-

Leszczynach z dnia
22-06.2O11t

32 Koniecka Lidia osoba fizyczna zwolnienie
z podatku

Uctwata)Ul11/l1Rady
Miqskiej w Czerwionce.

LeszczFach z dnia
U.06.2O1'lr.

Rothkegel Ryszard osoba fizyczna zwolnieoie
z podatku

Uctwala )01 11/11 Rady
Mieigkiej w CzeMionce-

Leszczynach z dnia
22.6.2O11t.
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34 osoba fizyczna
z{olnienie
z podade

Uchwala )Ul I 1/11
Rady Miejskiei
w CzeMionca.

Levczylach z dnia
2..06.2011r.

MaMrysz lrena osoba fizyczna zwolnienie
z podatku

Ucrrw'ah )0111/11
Rady Miejskiej
w CzeMionce-

Leszczynach z dnia
22.04.2011t.

36
Vwdslo Krystian

i Vwcisl,o Komelia
osoba fizyczna zwolnienie

z podado

Uchwala )U1 11/1 1 Rady
Miejskej w Czerwionce-

Leszczynach z dnia
22-06.201'lr.

Buszka Jolanla
i Buszka Tadeusz osoba fzyczna zwolnienie

z podatku

Uchwa+a X/1 1 1/11 Rady
MieFkiej w CzeMionce.

Leszczynach z dnia
22.06.2011t.

3E Teinen Piotr osoba fizyczna
zwolnienie
z Podatku

Uclnflala )011 1/'l I Rady
MieFkiq w CzeMionce-

Leszczynach z dnia
22.06.2O11t .

39 Dzida Dominik osoba fzyczna
a./olnienie
z Podatku

Uchrah x/l11/1 t Rady
Miqshei w Czerwionce.

Leszcryna.h z dnia
2.06.201'lr.

40
Dzida Slanis+aw

i Dzida Maria
osoba fizyczna

Udlvala X/1'l l/l I Rady
Mieiskiej w CzenNionce.

Leszczynach z dnia
22.06.2011t .

11
Dzida Barbara

i Dzida Tomasz
osoba fzyczna zwolnienie

z podatku

Uchwah )Ul11/1'l Rady
Mieiskiei w Czerwiooce.

Leszczynach z dnia
22.O4.2O11r .

42 Suliga Marian osoba fizyczna
zwolnienie
z podatku

Udlvrah )U'l'l 1/11 Rady
Miejsldej w CzeNionce-

Leszczynach z dnia
22.04.?O'l1t .

43 Cimala Eryk
i Cimala lwona

osoba fzyczna
zrl,olnienie
z Podatku

Uchwah X,/111/11 Rady
MieFkiq w Czerwiooce

Leszczyriach z dnia
2.06.2011r.

44 Smyczek Krzysaof osoba liryczna
avolnienie
z podatku

Uchwala X/111/1 1 Rady
Miejskiej w Czerwionce-

Leszczynach z dnia
2..06.2O11r.

45 Krzysztoforski Marian osoba fizyczna zwolnienie
z podatku

Udrr.ah X/ 1'l 1/1'l Rady
Miqskiej w CzeMioac+

Leszczynach 2 dnia
22.6.2O11t.

46 Szpik Zdzislaw
zwolnienie
z podatku

Uch\rata X,/'l l1l11 Rady
Mieiskiei w Czerwionce-

LeszczyEch z dnia
2.06.2o1'lt.

17
Domogala Ce.ylia
i Domogala Leshw

osoba fizyczna
zwolnienie
z podatku

Ucln alaX/111/11Rady
Miejskiej w CzeMioncs

Leszczynach z dnia
22.06.2o11t .

1E osoba fuyczna
zwolnienie
z podato

Udi,Yah /\./11 'll11 Rady
Mieiskiej w Czelwionca

Leszczyia.ft z dnia
2.(5.20111.

49 Kryszczysryn Joanna
zwolnienie
z podatku

Ucfnmh X,/1 11/11 Rady
Miqskiq w Czerwionce.

Leszczynach z dnia
2..06.2011r.

50 Neumann Woiciech osoba fizyczna zwolnienie
z podaiku

Uctrvah x/l11/1 'l Rady
Miejskjej w Czerwionce.

Leszczynach z dnia
2.06.2011r.

51
Foicik Teresa

i Foicik Tadeusz
osoba fizyczna

zwolnienie
z podatku

Ucflwa+a X/11 1/11 Rady
Mieiskiej w CzeMionce

Leszcrynach z dnia
22.6.2011t.

Lesie6 lrena osoba fzyczna
a,volnienie
z podalku

Uctn,ata)U111/l1Rady
Migskiei w Czerwiooce-

LeszczFach z dnia
22.06.20111.
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37

zvrolnienie
z Podatku

osoba fizyczna

Porwol lzabela

osoba fizyczna



53
Piszczek Anna
i Piszczek Piotr osoba fizyczna zwolnienie

z podatku

Uchwala V111l1 1 Rady
Miejskiej v, Czerwionce-

Leszczynach z dnia
22.6.2011r.

Gabrolvski Jaroslaw osoba fizyczna zr.rolnienie
z podatku

Udlwah X/l1'l/11 Rady
Mieiskiej w Czelwio.lce

Leszczynach z dnia
2..06.2o11t.

55 Roj Adrian osoba fizyczna
zwolnienie
z podatku

U.fnvata X/11 1/1 I Rady
Miejskiej w Czerwionce-

Leszczyaach z dnia
2..06.2011t.

56 Skovronek Agnieszka osoba fzyczna a,rolnienie
z podat{u

Uctr\,vala )Ul 1 1/'l I Rady
Miejskiq w Cze^{ionce.

Leszczynach z dnia
2.6.201'lt.

57 Wtoszek Maria osoba fzyczna

Uctwah )Ul11l11 Rady
Mieiskiei w CzeMionce.

Leszczyna€h z dnia
22.06.2O11t.

58 Knopik Andzej osoba llzyczna zwolnienie
z podatku

Uct|wala X/111/1 I Rady
Miejskiej w Czerwionce

Leszczynach z dnia
22.8 2O11r

59
Gamoi B.onislaw
i Gamoi Barbara osoba fizyczna a.rolnienie

z podatku

Ucrn|ata)U111l11Rady
Miejskiq w Czerwionce-

Leszczynach z dnia
n.6.2011t.

60 Otyiska Janina osoba firyczna zwolnienie
z podalku

Ucrrivah )U'l'l 1/1 1 Rady
Miejskiej w Czenioncs.

Leszczynach z dnia
2..06-m11..

Musiolik Monika osoba firyczna zwolnienie
z podal(

Udlvrata )Ul l 1/1 1 Rady
Miejskiei w CzeMionce.

Leszqynach z dnia
22.06.20111 .

62 Frohlich Mariola osoba fizyczna zwolnienie
z podatku

UctMata )Ul11l11 Rady
Miejskiq w Czerwionce-

Leszczynach z dnia
U.6.2O11t.

63 Tornecki Tomasz osoba fizyczna arolnienie
z podato

U.tiYale )U1 l l/11 Rady
Miqskiq w Cze8ionce.

Leszczynach z dnia
2i2.06.2011t.

64 SzQdzielorz Gertruda osoba lizyczna umozenie
poda0(u 3,106.00

bardzo
trudna

sytuacia
podatnika

spelniajqca
Pzeslankq
,wa2nego
interesu

podahika"

Decy2ja Burmislrza Gminy
i Miasta CzeMionka-

Leszczyrry
n( FP .3127 .2.'t .2019

z dnia 25 lutego 2019 roku
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zwolnienie
z podatku



Zalqenik Nr 2 do zazqdzenia W 172n0

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia2B mda 2020 t.

WYKAZ OSOB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KT6RYiI UDZELONO POMOCY PUBLICZNEJ
w 2019 ROKU

Lp. Nazwa podatnika Fonn! pEwna Foma Domocy

1 osoba lizyczna dof nansowanie kosa6lv kAdcenia
rnlodociarwch oracolivr k6w

2 Mokrzycka Anna osoba firyczna
dof nansowanie koszl6w ksztalcenia

r odocianvch pracownik6w

3 osoba fzyena dof nansowanie kGa6rY ksaahenia
r{odocianych pracouir kdw

4 Ryszka Adam osoba fizyczna
dofi nanso$,anie koszt6w ksztalcenia

ml,odocianych pracovmik6w

5 V'\reirauch Karol osoba ilryczna
dof nansowanie koszt6ryv ksaahenia

rnlodocianych pracovrnik6\,

6 Gaura Edward
dof nansowanie koszttw ksztalcenia

rnlodocianych pracownikow

7 Ro2ek Michal osoba fizyczna
dofi nansowanie koszt6rt, ksAahenia

rnlodocianych Dracownik6w

8 Roj Eugeniusz osoba fryczna dof nansowanie koszt6w ksaabenia
fi{odocianych Dracowr k6w

I LeSnik Tomas2 osoba tuyczna
dofi nansoranie kosr6\,v ksaabenia

ndodociarwah olacolrrnikd^/

10 Dyrbusz Mazena osoba fizyczna
dof nansowanie kosAow ksAd,cenia

n odocianych pracownik6w

11 Groborz Andrzej osoba fzyczna dof nansowanie kosA6,v ksztalcenaa
rnlodocianYch Dracomikow

12 Jeszka Andrzej osoba fzyczna
dofi nansowanie kosAdw ksztalcenia

mlodocianvch pracowrik6w

13 Bojarski Zbigniew osoba fizyczna
dofi nansowanie kosaolv ksaahenia

rnlodocianyafi pracorrnik6\,

14 Kwoska Patrycja osoba fizyczna
dofi nansowanie koszt6{v ksztalcenia

r odocianych pracownik6v/

15 Gitner Mirostaw osoba fryczna dofi nansowanie ko3zt6w kszlalcenia
mlodocianych oracot{r k6\,v

Depner Halina osoba fryczna dofi nansowanie kosa6w ksaabenia
mlodocianych Praco.rnik6w

Szoltys Agnieszka osoba fizyczna
dofi nansowanie kosaolv kMalcenia

rnlodocianyci pracownik6\,

18 Ryczko Magdalena osoba fizyczna
dof nansowanie kosa6w ksztalcenia

firodocianych

19 KozubskiMarek osoba fzyczna
dofi nansoiranie koszt6w ksaabenia

r{odocianych p.acownik6,v

20 Bosek Jan osoba fizyczna
dofi nansovanie kGztow ksaakenia

rnlodocianYch praco.fi ik6^/

21 Matuszczyk Tadeusz osoba fizyczna
dof nansowanie kosrdlv kszlalcenia

rrrodocianych

22 Kania Marianna osoba fizyczna
dofinansowanie koszt6\d ksztalcenia

n{odocianych pracownikdw

23 Nowrot Sebastian osoba fizyczna
dof nansovranie koszt6v, ksralcenia

n{odocianych pracorvr k6w

24 Bombik Aneta osoba fizyczna
dof nansowanie koszt6w ksztalcenia

rnlodocianvch pracowniko,

25 Nych lreneusz osoba firyczna

dotaqa celo,va dla os6b fizycznych na
refundaqq kosrow inM.estyqi z zakresu
ochrony Srodowiska i gospodarki wodnei

ze Srodk6w bud2elu qminy

26 Tenneco Silesia Sp. z o.o. osoba prawna

ulga z tylulu udzielania pomocy regionalnej
przez Gming i Miasto Czerwionka-Leszczyry

pzedsiebiorcom w zakresie zwolniei z podatku
od nieruchomosci w zwi+ku z norq int'iestyqq

lub na utvrorzenie nouryct! mieisc pracy
po\Gtavch w wyniku novr.ej iri^€stycii - na

terenie Gmirry i Miasla Czerwionka-Leszczl,ll

27
Oamian Niedob€cki

i Joanna Niedobecka
osoba fizyczna

ulga z !A{u powiehzenia gogpodarstwa
rolnego

2A Polednik Stanislaw osoba fizyczna
zwrot podatku akcyzourego za$rartego

w cenie oleju napqdor.,\cgo wykorzystywanego
do Drodukcji rolnej
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Chrapiec Lukasz

Bojano,.6ki Jacek

osoba fizyczna
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29
Rolnicza Sp6ldzielnia Produkcyjna

"Pzelom"
osoba Prawna

zwrot podatku akcy2ov/ego zawarlego
w cenie oleju napqdolvego wykorzystywanego

do p.odukcii rolnel

30 Cmok Adam osoba prawna
zwrot podatku akcyzov/ego zawartego

w cenie oleju napqdoirego wykorzystywanego
do produkcii rolnei

Rusin Bogdan osoba fzyczna
zwrot podattu akqrzonego zawartego

w cenie oleju napedourego wytorzyst!,wanego
do Drodukcii rol Ei

32 osoba lizyczna
zwot podalku akcyzo /ego zawartego

w cenie oleju napedovrrgo wykorzystywanego
do Drodukcii rolnei

33 Fojcik Tadeusz osoba fizyczna
zwrot podatku akqzorlego zawanego

w cenie oleju napedotrcgo !,1rykorzF$/wanego
do Drod*cii rolnei

u Bzakalik Andeej osoba fzyczna
avrot podalku akcyzowego zawErtego

w ceni€ obiu mpedorrego r!rykorzystyrryanego
do D{odukcii rolnei

Szkatula Adam osoba fzyczna
zwrot podatku akcfzoi4/ego zawadego

w cenie oleju napgdot!,ego wykorzysty\i/anego
do produkqi rolnei

36 Kalabis Jan
zwrot podatku akcyzo|ego zawartego

w cenie oleju napedorlego wykorzyslywanego
do produkcii rolnei

37 osoba fzyczna
zwlot podaIu akcyzo$rgo zawartego

w cenie oleju nap?dourego wytor.ys$.anego
do grodukcji rol.lei

38 Bftonkalik Roman osoba fizyczna
zwrot podafr u akcfzo,yego zawartego

w cenie oleju napedo*rgo r!rykorayst$Manego
do grodukcii rolrEi

39 Aak Slanislawa osoba fizyczna
zwrol podalku akqzotvego zawartego

w cenie olgu napedou.ego wykorzystywanego
do produkdi roln€i

40 Bry.t! Piolr osoba firyczna
zwrot podatku akcyzov,ego zavradego

w cenie oleiu napedo!.cgo $,ykorzystywanego
do p.odukcii rolnei

41 osoba fuyczna
zwrot podatku akcyzotvego zawaalego

w cenie oleiu napedo,'rego vrykorzystf ,anego
do Drodukcii rolnei

42 G6my Stefan osoba fzyczna
zwrot podatku akcyzo!,rEgo zawartego

w cenie oleju nap?do$,ego vrykoeystyryanego
do Drodukcii rolnei

Pyszny Eugeniusz osoba fzyczna
zwrot podatku akcyzorrEgo zawartego

w cenG oleju n6pQdov,ego wytorzystnranego
do Droddcii rolnei

44 Maslanka Jan osoba fzyczna
zvnot podafru akcyzolrego zananego

w cenie oleju napedou,ego urykorayslFanego
do Droddcii rolnei

45 G6my Oamian osoba fizyczda
zwrot podatku akqzovaego zawaiego

w cenie oleju napedo$ego u/ykorzyst 
^vanegodo Drodukcii rolnei

46 Domogafa Lestaw osoba firyczna
avrot podatku akcylo$ego zar|artego

w ceni€ obju napedor!,ego r!rykorzysty.ranego
do Droduicii rolnei

47 Duraj SytvEster osoba fizyczna
arllot podatku akcyzovrego zaw€nego

w cenie oleiu napedorliego ryykorzystywanego
do orodukcii rolnei

48 Niedobecki Damian osoba fzyczna
zwrot podatku akcyzovEgo zawartego

w cenie oleiu napqdoyrego wykorzystywanego
do Drodukcii rolnei

49 Knopik Bogdan osoba fzyczna
zwrot podatkr akcy2ov/ego zarvartego

w cenie oleju napedo!'rego vrykorzyst) iranego
do p.odukcii rolnei

50 Dzida Lukasz osoba fzyczna
zwrot podatku akcyzo!,t ego zawartego

w cenie oleju napQdowego wykorzystyr,tan€go
do produkcji rolnei

51 Dzida Stanislaw osoba firyczna
zw'ot podatku akcyzoryego zawartego

w cenie oleju napQdou,ego urykorzysi,wanego
do produkcii rolnei

Teinert Piotr osoba fizyczna

zwrot podatku akcfzolr{ego
zawanego

w ceni€ oleju napedou,ego $,ykorzystywanego
do Drodukdi rolrEi

53 Gamoi Marian osoba fizyczna

zrvrot @atku skclzor cgo
zawanego

w cenie oleiu nap?dorrEgo n ykorafsty,rdnego
do D.odukcii rolnsi
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Misala Damian

osoba fzyczna

Sko$nonek Agnieszka

Malik Rajmund
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Hola Barbara osoba fryczna
z1[ot podatku akcyzo$cgo zawaiego

w cenie oleiu napedovaego Wkorzystyidanego
do Drodukcii rolnei

55 Kij Renata osoba fzyczna
ztvrot podatku akcyzor\'Ego zawadego

w cenie oleiu napQdot ,ego wykorzFtywanego
do Drodukcii rolnei

56 Wodok Henryk osoba fizyczna
atrot podatku akcyzorvego zawaiego

w cenie olqu napedorego wytorzys$^ranego
do Drodukcii rol.Ei

57 Smolnik Slefan osoba fzyczna
zvirot podatku akcyzotrEgo zawaiego

w cenie oleju napedqyego wykorzystywanego
do Drodukcii rolrEi

58 Wodok Leonarda osoba tuyczna
zuirot podalku akcyzo$/ego zawaiego

w cenie oleju napedotrcgo wytorzys$Manego
do Drodukcii rolrEi

59 Baiczyk lreneusz
zu,rot podatl(u akcyzo$Ego zawa(ego

w cenie oleju napedo$ego wytorzy8t).wanego
do o.odukcii rolnei

60 Krawieczek Jolanta osoba fizyczna
avrol podatku akq,zotrcgo za$/artego

w cenie oleju napedovrego vrykorzystywanego
do Drodukcji rolnei

61 Kondzielnik Roman osoba fizyczna
zwrot podatku akcyzowego zawa.tego

w cenie oleju napqdorr€go wykorzyst! {anego
do produkcii rolnei

62 Cimata Eryk osoba fryczna
ztrot podatku akqzos.ego zaryErtego

w cenie oleiu mpedov.ego wykotzystylranego
do prodd(di rolnei

63 Poloczek gawomir osoba firyczna
alt,rot podatku akcyzov,ego zawartego

w cenie deiu mpedfi.ego wykorzystyl /anego
do Drodukcii rolr|ei

Macho\4ski J6zef osoba firyczna
al,Iot podalku akcyzovego za\Naltego

w cenie oleiu napedovrego wykorzystlrwanego
do Drodukcii rolrEi

65 Suliga Marian osoba fizyczna
zwrot podatku akcyzonEgo zawadego

w cenie dqu napQdoycgo wykorzystylivanego
do Drodukcii rolnei

66 SzewEzyk Roman osoba fizyczna
zl,rot podalku akcy.orrcgo zawanego

w ceni€ ol€ju nap?dorvego wykorzystywanego
do Drodukcii rol.Ei

Pokomy Jan osoba fzyczna
zlwot podatku akcyzowego zawa(ego

w cenie oleju napedor\ego wykorzystywanego
do Drodukcii rolnei

68 Szymura Zygmunt osoba fizyczna
an rot podatku akcyzorrcgo zawanego

v, cenie obju napedov.ego wykoraystli.anego
do Drodukcii rolnei

69 Radecki Tadeusz osoba fizyczna
a,$ol podatku akcyzovrego zawartego

w cenb oleju napedovego wytoraysty\{anego
do p.odukcii rolnei

70 osoba fizyczna
zw'ol podatku akcyzo ego zawartego

w cenie oleju napgdorego wykorzyst)^rvanego
do produkcii rolnei

71 osoba fizyczna
zwrol podatku akcyzo ego zawarlego

w cenie deju napedoaego wykorzys\rwanego
do orodukcii rolnei

72 St dnina Kmi .Ochab},"
Sp. z o.o.

osoba prawna
zwrol podatku akcyzof,€go zawartego

w cenie oleju napedorrego wykorzystfvi.anego
do Drodukcii rolnei

osoba fizyczna
zwrot podatku akcyzo$,ego zalvarlego

w cenie oleju naRdonego wykorzFt) ranego
do orodukcii rolnei

Neumann Ewa osoba lizyczna
zwrot podatku akcyzov,ego zawarlego

w cenie oleju napedou,ego wykorzystyiranego
do orodukcii rolnei

75 Smyczek Krzysrof osoba fizyczna
z:$,rot podatku akcyzowego zau6rtego

w certe oleiu mpedorvego r\rykorzystyli/dnego
do Droddcii rolnei

76 Stzoda Pawel osoba fryczna
zwrot podatku akcyzotiego zawarlegp

w cenie oleiu nap€dou,ego wykorzFtneanego
do produkcii rolnei

7? Bieniaszeu/ski Gzegotz osoba fzyczna

zwrot poda[u akcyzotvego
2avlartego

w cenie oleru napedovrEgo wytorzysty|anego
do Drodd(cii ,olnei

78 Suliga AMr2ei osoba fizyczna

z$,rot podatku akcyzovrego
zawartego

w cenie oleju napQdonEgo wy*orzystfranego
do Drodukcii rolnei
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79 PioreckiMichal osoba llzyczna
zwrot podatku akcy2owego zawanego

w cenie oleju nap?do{ego vrykorzystyvanego
do Drodukcii rolnei

80 Jonderko Slefan osoba fizyczna
zwrot podatku akcyzorrego zawaiego

w cenie oleju nap?dolyego wykorzystywanego
do produkcii rolnei

81 Markiefka Piotr osoba fzyczna
zwrot podaku alcyzorrego zaw6rtego

w cenG oleju rapedoy,ego nrykorzystylanego
do Drodukcii rolnei

a2 Malchereyk J6zet osoba fizyczna
a.not podatku akcyzoltego zawarlego

w cenie oleju napedov,/ego wykorzystywanego
do produkcii rolnei

83 Radecki Eugeniusz osoba fizyczna
zwrot podatku akcyzov/€go zawartego

w cenie oleju napedovrego wykorzystywanego
do produkcji rolnei

84 Pawlas Ardzej
zwrot podatku akcyzov€go zawartego

w cenie oleju napgdovcgo wykorrystwanego
do produkcii rolrEi

85 Szkatda Andr2ej
zwot podatku akcyzorrego zavarlego

w cenie oleju napedowego r!rykorzystyrranego
do Drodukcii rolnei

86 Szczepa^ski Jaroslaw osoba fizyczna
zr!,rol podalku akcyzorcgo zawarlego

w cenie oleju napedon ego lrrykorzystl ,vanego
do Drodukcji rolnei

87 Rusin Krzysrof osoba fizyczna
zvirot podatku akclzov,ego zawanego

w cenie olqu napedourego \.vytorzystywanego
do produkcii .olnei

88 HoleczkiDamian osoba fizyczna
zwrot podatku akcyzou/ego zawartego

w cenie oleju nap?do$rego wykorzystywanego
do produkcii rolnei

89 Pucher Michal osoba fzyczna
zwrol podalku akcyzotrcgo zawartego

w cenie oleju napedov,ego $rykorzystyr{anego
do produkc.ii rolnei

90 Szymura Zygmunt osoba fzyc2na
z:lrot podatku akcyzolvego zawartego

w cenie oleju napedoryego wykorzysty\Manego
do produkcii rolnei

91 Cieslik Beneq/&t osoba fizyczna
2wrot podatku akcyzo$/ego zawanego

w cenie oleju napedoucgo wykorzysty'\ anego
do Drodukcii rolnei

92 Wazecha Antoni osoba fizyczna
zrsol podalku akqz@vego zawartego

w cenie oleju napedowego wykorzystyui'anego
do produkdi rolnei
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