
Zarządzenie Nr 50/2011 
Burmistrza Bornego Sulinowa  

 
z dnia 20 czerwca 2011 r.  

zmieniające Zarządzenie Nr 39/2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości 
informacji obejmującej: wykonanie budŜetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2010, 
kwotę wykorzystanych środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kwotę 
zobowiązań wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych od JST i udzielonych innym 
JST, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, wykaz osób prawnych i fizycznych 
oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 
zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłoŜono spłatę na 
raty w kwocie przewyŜszającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych 
kwot i przyczyn umorzenia, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy 
publicznej 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co nast ępuje:  

§ 1. W Zarządzeniu Nr 39/2011 w w sprawie podania do publicznej 
wiadomości informacji obejmującej: wykonanie budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 
rok 2010, kwotę wykorzystanych środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej 
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kwotę 
zobowiązań wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych od JST i udzielonych innym 
JST, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, wykaz osób prawnych i fizycznych 
oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 
zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłoŜono spłatę na 
raty w kwocie przewyŜszającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych 
kwot i przyczyn umorzenia, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy 
publicznej załącznik 6 otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszego 
zarządzenia. 

§  2.   Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Borne Sulinowo  

§   3.   Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. 
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               Załącznik  

    do Zarządzenia Nr 50/2011 

                                                              Burmistrza Bornego Sulinowa 

                                                              z dnia 20 czerwca 2011 r. 

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org anizacyjnych 
nieposiadaj ących osobowo ści prawnej, którym w zakresie podatków i opłat 

udzielono ulg, odrocze ń, umorze ń lub rozło Ŝono spłat ę na raty w kwocie 
przewy Ŝszającej ł ącznie 500 zł 

Lp. Nazwa podatnika 
Imię i nazwisko podatnika  

Wysoko ść 
umorzonych 
kwot PLN 

Przyczyna 
umorzenia 

1. „ANPA”EXPORT-IMPORT Andrej 
Zabrodin 

9.946,00 waŜny interes 
podatnika 

2. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Lotnictwa Turystyczno-Sportowego 

1.296,00 waŜny interes 
publiczny 

3. Włoch Paweł, Ganna Piven 5.594,00 
 

waŜny interes 
podatnika 

4. Anna i Piotr Ziółkowscy 1.257,00 waŜny interes 
podatnika 

5. Adam Dziedziela    856,00 waŜny interes 
podatnika 

6. PEC „ERG” Sp. z o.o. 3.232,10 umorzenie z urzędu 
7. Zenon i Irena Bilińscy 1.158,00 waŜny interes 

podatnika 
8. Czesława Rubik  624,00 waŜny interes 

podatnika 
9. Jan Kozłowski  938,00 waŜny interes 

podatnika 
 
Lp. Nazwa podatnika 

Imię i nazwisko podatnika 
Ulga w postaci odroczenia lub 
rozło Ŝenia spłaty na raty  

1. Bogusław Sypień 
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Informacja  dotycz ąca zakresu   

umorze ń, odrocze ń lub rozkładania spłaty na raty naleŜności pieni ęŜnych 
mających charakter cywilnoprawny, przypadaj ących gminie lub jej jednostkom 

podległym 

w 2010 roku  

Lp. Podmiot udzielaj ący ulgi  Rodzaj 
naleŜności  

Wysoko ść 
umorzonych 

kwot  

Przyczyna 
umorzenia 

1. Szkoła Podstawowa w 
Bornem Sulinowie  

odsetki 8,12 waŜny interes 
dłuŜnika 

2. Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Bornem Sulinowie  

nienaleŜnie 
pobrane 

świadczenie 
rodzinne tj. 
świadczenie 

pielęgnacyjne 

1.252,60 waŜny interes 
dłuŜnika 

 
 


