
Prószków, dnia 20.05.2016 r. 

BURMISTRZ  

PRÓSZKOWA 

 

 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015 r. w zakresie podatków 

lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę raty w kwocie 

przewyższającej 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot  

i przyczyn umorzenia1. 

 Wykaz (nr 1 i nr 2) osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej2. 

Wykaz nr 1 

Lp. Imię i nazwisko/ 

nazwa 

Kwota w zł Określenia ulgi, 

odroczenia, umorzenia 

lub rozłożenia na raty 

Przyczyna 

 

1 2 3 4 5 

1 Lipińska Anna  Ulga z tyt. utworzenia 

nowego miejsca pracy na 

podstawie Uchwały Nr 

XV/113/2003 z dnia 29 

grudnia 2003 r. (Dz. Urz. 

Woj. Opol. z 2004 r. Nr 

16, poz. 404) 

 

2 Chudala Hubert  Ulga z tyt. utworzenia 

nowego miejsca pracy na 

podstawie Uchwały Nr 

XV/113/2003 z dnia 29 

grudnia 2003 r. (Dz. Urz. 

Woj. Opol. z 2004 r. Nr 

16, poz. 404) 

 

3 Szindzielorz 

Andrzej 

 Ulga z tyt. zwolnienia od 

podatku od nieruchomości 

zabudowań oraz gruntów 

związanych  

z prowadzeniem 

działalności gospodarczej 

na podstawie Uchwały Nr 

XXXVIII/325/2005 r.  

z dnia 7 grudnia 2005 r. 

(Dz. Urz. Woj. Opol.  

 

                                                           
1 Art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885  

z późn. zm.) 
2  Art.. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. G ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 

885  

z późn. zm.) 

 



z 2005 r. Nr 84, poz. 2863) 

4 Roskosz Mariusz  Ulga z tyt. utworzenia 

nowego miejsca pracy na 

podstawie Uchwały Nr 

XV/113/2003 z dnia 29 

grudnia 2003 r. (Dz. Urz. 

Woj. Opol. z 2004 r. Nr 

16, poz. 404) 

 

5 Oppelt Joachim  Ulga z tyt. utworzenia 

nowego miejsca pracy na 

podstawie Uchwały Nr 

XV/113/2003 z dnia 29 

grudnia 2003 r. (dz. Urz. 

Woj. Opol. z 2004 r. Nr 

16, poz. 404) 

 

6 Broy Klaudia 623,00 zł Umorzenie Trudności 

finansowe 

7 Pawleta Sabina 9.341,58 zł Umorzenie Trudności 

finansowe 

8 Lempka 

Heinrich 

1.199,00 zł Umorzenie Susza 

9 Cebula Jacek 1.065,00 zł Umorzenie Susza 

10 Urbacka Tomasz 

i Sabina 

 Ulga z tyt. nabycia 

gruntów 
 

11 Kansy Joachim  Ulga z tyt. nabycia 

gruntów 
 

12 Piechota- 

Kiełbasa 

Stefania  

i Joachim 

 Ulga z tyt. nabycia 

gruntów 
 

13 Kaleta Aneta i 

Bernard 

 Ulga z tyt. nabycia 

gruntów 
 

14 Mróz Andrzej  Ulga inwestycyjna  

15 Wieszala Hubert  Ulga inwestycyjna  

16 Nocon Joachim  Ulga inwestycyjna  

17 Datko 

Magdalena 

 i Andrzej 

 Ulga inwestycyjna  

18 Schmolke 

Norbert 

 Ulga inwestycyjna  

19 Teresa Mrokon  Udzielenie dotacji na 

usuwanie wyrobów 

zawierających azbest 

stanowiącej pomoc de 

minimis w rolnictwie 

 

20 Norbert Bryla  Udzielenie dotacji na 

usuwanie wyrobów 

zawierających azbest 

stanowiącej pomoc de 

minimis w rolnictwie 

 

21 Klaudia i 

Norbert Bryla 

 Udzielenie dotacji na 

usuwanie wyrobów 

zawierających azbest 

 



stanowiącej pomoc de 

minimis w rolnictwie 

22 Edyta Langos  Udzielenie dotacji na 

usuwanie wyrobów 

zawierających azbest 

stanowiącej pomoc de 

minimis w rolnictwie 

 

23 Izabela Wotzka  Udzielenie dotacji na 

usuwanie wyrobów 

zawierających azbest 

stanowiącej pomoc de 

minimis w rolnictwie 

 

24 Henryk Niestrój  Udzielenie dotacji na 

usuwanie wyrobów 

zawierających azbest 

stanowiącej pomoc de 

minimis w rolnictwie 

 

25 Andrzej 

Szmechta 

 Udzielenie dotacji na 

usuwanie wyrobów 

zawierających azbest 

stanowiącej pomoc de 

minimis w rolnictwie 

 

26 Adrian Dobis  Udzielenie dotacji na 

usuwanie wyrobów 

zawierających azbest 

stanowiącej pomoc de 

minimis w rolnictwie 

 

27 Ryszard Kluczny  Udzielenie dotacji na 

usuwanie wyrobów 

zawierających azbest 

stanowiącej pomoc de 

minimis w rolnictwie 

 

28 Robert Golec  Udzielenie dotacji na 

usuwanie wyrobów 

zawierających azbest 

stanowiącej pomoc de 

minimis w rolnictwie 

 

29 Joanna Gala  Udzielenie dotacji na 

usuwanie wyrobów 

zawierających azbest 

stanowiącej pomoc de 

minimis w rolnictwie 

 

30 Sylwia i Gerard 

Cebulla 

 Udzielenie dotacji na 

usuwanie wyrobów 

zawierających azbest 

stanowiącej pomoc de 

minimis w rolnictwie 

 

31 Joachim Goj  Udzielenie dotacji na 

usuwanie wyrobów 

zawierających azbest 

stanowiącej pomoc de 

minimis w rolnictwie 

 

 

 

 



32 Józef Fikus  Udzielenie dotacji na 

usuwanie wyrobów 

zawierających azbest 

stanowiącej pomoc de 

minimis w rolnictwie 

 

33 Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej w 

Prószkowie Sp. z 

o.o. 

 rekompensata poniesionej 

straty z tytułu realizacji usług 

w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego na 

podstawie ustawy z dnia 16 

grudnia 2010 o publicznym 

transporcie zbiorowym  

( Dz. U z 2015 poz. 1440) 

 

 

Sporządziła: Gabriela Grund pkt od 1 do 18 

                     Natalia Broj pkt od 19 do 32 

          Justyna Kochman-Gbur pkt 33 

  

 

Burmistrz Prószkowa 

 

Róża Malik 

 

 


