
                                                                                                                Nowe Ostrowy, 29.05.2012r.

Informacja Wójta Gminy Nowe Ostrowy za 2011 rok
          Wójt Gminy Nowe Ostrowy na podstawie art.37 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych 
( Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z 2009r. ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości następujące dane:

Wykonanie budżetu gminy za 2011r.

Dochody –12.822.867,59 zł
Wydatki – 12.454.845,91 zł
Nadwyżka budżetu – 368.021,68 zł

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

Wydatkowane środki z udziałem środków z budżetu UE – 685.494,59 zł

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jst i udzielonych innym jednostkom samorządu 
terytorialnego

Dotacje otrzymane – 19.092,54 zł - 80195

Dotacje udzielone - 2.872,00 zł - 80195



 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie  
posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub  

opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty 
w 2011 roku powyżej 500 zł. 

Odroczenia – PODATKI
L.p. Nazwisko i imię Forma 

prawna Rodzaj podatku / opłaty Forma pomocy

1 Wojtczak Włodzimierz rolnik Podatek rolny

Odroczono II ratę 2011r.
do dnia 30.06.2011r. 
Uzasadniony ważny interes 
podatnika

2 Lemański Marcin Osoba fizyczna Podatek od środków 
transportowych

Odroczono II ratę 2011r. do 
dnia 23.12.2011r. 
Uzasadniony ważny interes 
podatnika

Rozłożenia na raty – PODATKI
L.p. Nazwisko i imię Forma 

prawna
Rodzaj podatku / 

opłaty Forma pomocy

1 Wadas Andrzej Osoba 
fizyczna

Podatek rolny Rozłożono na 8 rat miesięcznych 2011 kwotę 
646,00 zł – trudna sytuacja materialna. 
Uzasadniony ważny interes podatnika

2  Bujalska Klaudia 
Bujalska Agnieszka

Osoby 
fizyczne

Podatek rolny Rozłożono na 4 raty miesięczne 2011 kwotę 
1000,00zł - znaczne obciążenie dla podatników, 
zapłaty w całości – jednorazowo. Uzasadniony 
ważny interes podatnika

3 Wojtczak Waldemar Osoba 
fizyczna

Podatek rolny Rozłożono na 2 raty kwartalne 2011 kwotę 
1099,00zł – podatnik został oszukany przez firmę 
budującą płyty obornikowe i zbiornika na 
gnojowicę. Uzasadniony ważny interes podatnika

4 Radke Paweł Osoba 
fizyczna

Podatek od środków 
transportowych

Rozłożono na 10 rat miesięcznych 2011 kwotę 
11060,00zł – znaczne obciążenie dla podatnika, 
terminowe spłaty rat w poprzednich latach. 
Uzasadniony ważny interes podatnika



Umorzenia – PODATKI
L.p. Nazwisko i Imię Forma 

prawna
Rodzaj podatku / 

opłaty Forma pomocy

1. Zagajewski Paweł rolnik Podatek rolny

Umorzono I ratę 2011 w wysokości 578,00zł 
– trudna sytuacja w gospodarstwie, 
spowodowana dużą ilością podtopień oraz 
dużych strat w uprawach rolnych w 2010r.
Uzasadniony ważny interes podatnika

2 Włodarczyk Jan rolnik Podatek rolny

Umorzono I i II ratę 2011 w wysokości 
912,00zł – trudna sytuacja finansowa w 
gospodarstwie związana z dużymi stratami 
w uprawach w ubiegłym roku; 
wymarznięcie dużej ilości plonów w 
związku z majowymi przymrozkami w 2011 
roku. Uzasadniony ważny interes podatnika

3. Zdziarski Krzysztof rolnik Podatek rolny

Umorzono część II raty 2011 w wysokości 
2450,00zł – wykonanie prac związanych z 
budową boiska piłkarskiego – został użyty 
do tego sprzęt w postaci 2 ciągników, 
przyczep, ładowarki. Z tego tytułu podatnik 
poniósł koszty: paliwa i pracowników. Prace 
te były niezbędne żeby przygotować teren 
pod boisko. Uzasadniony interes publiczny 

4 Wojtczak Waldemar rolnik Podatek rolny

Umorzonie zaległości w wysokości 944,00zł
Umorzenie odsetek od zaległości w 
wysokości 638,00zł
 – wnioskodawca został oszukany przez 
firmę budującą płyty na kwotę 5000,00zł w 
związku z budową płyty  obornikowej oraz 
zbiornika na gnojowicę. Uzasadniony ważny 
interes podatnika

Ulga inwestycyjna
L.p. Nazwisko i Imię Rodzaj ulgi

1 Krakos Włodzimierz Ulga inwestycyjna

Ulga z tytułu nabycia gruntu – PODATKI
L.p. Nazwisko i Imię Przeznaczenie nabytych gruntów Rodzaj ulgi
1. Domżała Monika powiekszenie gospodarstwa rolnego ulga z tytułu nabycia gruntu
2. Dębicki Mirosław powiekszenie gospodarstwa rolnego ulga z tytułu nabycia gruntu
3. Walędziak Karol powiekszenie gospodarstwa rolnego ulga z tytułu nabycia gruntu
4. Gilski Rafał powiekszenie gospodarstwa rolnego ulga z tytułu nabycia gruntu
5. Włodarczyk Wiesław powiekszenie gospodarstwa rolnego ulga z tytułu nabycia gruntu
6. Włodarczyk Wiesław powiekszenie gospodarstwa rolnego ulga z tytułu nabycia gruntu
7. Miaczkowski Edmund powiekszenie gospodarstwa rolnego ulga z tytułu nabycia gruntu
8. Otto Jacek powiekszenie gospodarstwa rolnego ulga z tytułu nabycia gruntu
9 Walędziak Ryszard powiekszenie gospodarstwa rolnego ulga z tytułu nabycia gruntu
10 Justyński Krzysztof powiekszenie gospodarstwa rolnego ulga z tytułu nabycia gruntu
11 Brudnowski Sebastian powiekszenie gospodarstwa rolnego ulga z tytułu nabycia gruntu



WODA
Umorzono

Nazwisko i imię Forma 
prawna

Rodzaj  
opłaty

Forma pomocy

Jasińska Justyna rolnik woda Umorzono zaległość za wodę 500,00 zł - trudna 
sytuacja finansowa – pożar w gospodarstwie

CZYNSZ
Odroczono termin płatności

Nazwisko i imię Forma 
prawna

Rodzaj opłaty Forma pomocy

Powietrzyński 
Ryszard

osoba 
fizyczna

czynsz Odroczono termin płatności  za czynsz 
mieszkaniowy w wysokości 532,77 zł do 

dnia 31.05.2012 r.
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