
Zarządzenie  Nr 0050/60/2015 
Wójta   Gminy   Goczałkowice-Zdrój 

z dnia 11 maja 2015 roku 
 
 

w sprawie:  podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów, którym w zakresie 
podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę 
na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości 
umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, jak również wykazu osób 
prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej. 

 
Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) 
 

zarządzam co następuje: 
 

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój, na 
okres 30 dni, poniższe informacje: 

1) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, 
umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze 
wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, w okresie od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2014 roku: 
a) umorzenia: 
  Imię i nazwisko lub nazwa:      Wysokość umorzonych kwot Przyczyny umorzeń   
- Bronisław Krzempek         968,00 zł              ważny interes podatnika  
- Joanna Kędzior         510,00 zł              ważny interes podatnika  
- Grzegorz Folek     15534,00 zł                          ważny interes podatnika    
- Beata Bocheńska       3477,00 zł              ważny interes podatnika  
- Bogdan Bocheński       3477,00 zł              ważny interes podatnika 
- Bruno Wowreczek         540,00 zł              ważny interes podatnika 
- Agata Grzegorz Tendera        876,60 zł              ważny interes podatnika 
- Urszula Skiba          538,00 zł              ważny interes podatnika 
- Zygfryd Orawiec         664,60 zł              ważny interes podatnika 
 b) odroczenia podatków i opłat:  
  Imię i nazwisko lub nazwa: 
- nie udzielono 
c) rozłożenia spłaty podatków i opłat na raty: 
  Imię i nazwisko lub nazwa: 
- Grzegorz Folek 
- Beata Bocheńska 
- Bogdan Bocheński 
- Piotr Kotas 
 
2) wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 
1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku: 
  Nazwa lub imię i nazwisko: 

- Edeltrauda Plinta 
- Marta Orszulik 
- Joachim Nowok 



- Piotr Obetkon 
- Małgorzata Głąb 
- Anna Tomasik 
- Barbara Larysz 
- Jerzy Smolarczyk 
- Henryk Kowalik 
- Artur Głąb 
- Grzegorz Kopeć 
- Adam Dzida 
- Krzysztof Bagniewski 
- Krystian Frydrych 
- Ryszard Klimczyk 
- Teresa Faruga  
- Emanuel Tomanek 
- Szczepan Kapias 
- Andrzej Żmij 
- Kazimierz Paszek 
- Krzysztof Duraj 
- Zdzisław Urdzoń 
- Bronisław Krzempek 
- Józef Wojciech 
- Czesław Żmij 
- Krzysztof Mrowiec 
- Justyna Duraj 
- Andrzej Sojka 
- Stanisław Pezdek 
- Jerzy Skipioł  
- Władysław Chojecki 
- Łucja Jacek 
- Stefan Filipczyk 
- Danuta Paluszczak 
- Stanisław Siebielec 
- Stanisław Kuś 
- Mieczysław Lazar 
- Łukasz Dzida  
- Stanisław Dzida 
- Józef Zemanek 
- Arkadiusz Kossowski 
- Józef Mrzyk 
 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój 
 

                 Gabriela Placha 


