
Nowe Ostrowy, 09 maj 2016r. 

 

Informacja Wójta Gminy Nowe Ostrowy za 2015 rok 

Wójt Gminy Nowe Ostrowy, na podstawie art. 37 ust. 1  pkt. 2 ustawy o finansach publicznych              

z 27 sierpnia 2009 roku podaje do publicznej wiadomości następujące dane: 

1. Wykonanie budżetu gminy za 2015 rok: 

dochody – 16.427.828,37 zł; 

wydatki –   15.418.618,41 zł; 

nadwyżka budżetowa – 1.009.209,96 zł. 

2. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2: 

Środki wydatkowane z udziałem środków z budżetu UE – 2.288.737,32 zł. 

3. Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 – brak zobowiązań wymagalnych. 

4. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom 

samorządu terytorialnego: 

dotacje otrzymane: 80195 – 23.751,43 zł, 

dotacje udzielone:    80195 – 3.486,00 zł. 

5. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji: nie udzielono poręczeń i gwarancji 

 

      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 łącznie  
500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot  

i przyczyn umorzenia w 2015 roku 
 

 

Umorzenia zaległości w zakresie podatków: 

1. Szadziewska Helena  -  1206,00 zł  - ważny interes podatnika 

2. Kielman Paweł          -    515,00 zł   - ważny interes podatnika 

  

Umorzenia odsetek od zaległości w zakresie podatków: 

1. Michalski Edward      -   730,00 zł  - ważny interes podatnika 

 

Odroczenia zapłaty zaległości w zakresie podatków: 

1. Jankowski Mariusz 

2. Michalski Edward       

3. Wójcik Paweł 



 

Rozłożenia na raty zaległości w zakresie podatków: 

1. Lewandowski Mateusz 

2. Popławski Adam 

 

Udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntów: 

1. Rybicki Mariusz 

2. Kieszkowski Paweł 

3. Jasińska Justyna 

4. Nadolski Andrzej 

5. Dębicki Piotr 

6. Baranowski Dawid 

7. Nalberczyk Krzysztof 

8. Włodarczyk Jan 

9. Witkowski Krzysztof 

10. Brudnowski Sebastian 

 
Rozłożenia na raty w zakresie płatności za czynsz : 

1. Kołacz Robert 

Umorzenie zaległości w zakresie płatności za czynsz : 

1. Frydrych Monika – umorzenie zaległości za czynsz dzierżawny wraz z odsetkami w wysokości 

4.948,13 zł - ważny interes dłużnika 

Odroczenie płatności za czynsz : 

1. Włodarczyk Rafał 

Rozłożenie na raty w zakresie płatności za wodę : 

1. Justyński Błażej 

2. Łysak Krzysztof 

Rozłożenia na raty w zakresie płatności za ścieki : 

1. Justyński Błażej 

Nowe Ostrowy,  09.05.2016 r.  

 

Wójt Gminy Nowe Ostrowy 

 mgr inż. Zdzisław Kostrzewa 

 


