
Z ARZ uDZENIE N, .,1 35./.O

Burmistrza Miasta Jgdrzejowa

z d nia ....P.X,..i2. P....{.?. i.(¿' n

w sprawie: podania do publicznej wiadomo5ci informacji o wykonaniu
budietu Miasta i Gminy Jpdrzejów za2üD9,wykazu osób prawnych i

firy czny ch orazj ed n ostek orga n izacyj nych nie posiadaj 4cyc h osobowo5ci
prawnej, którym w zakresie podatków lub oplat udzielono ulg, odroczeñ,

umoueú lub rozlo2ono sptatg na raty w kwocie przewyiszajqcej 500 zl oraz

wykazu osób prawnych ifizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie
posiadaj4cych osobowoSci prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

Na podstawie af i .  37 pkt.  2 l i t .  4, b, c, d, e, f ,  g ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z

pó1n. zm.), Burmistrz Miasta Jgdrzejowa zarzqdza, co nastqpuje:

$ l

l. Podaje siE do publicznej wiadomoéci informacjg o wykonaniu budZetu
Miasta i Gminy Jgdrzejów, zgodnie z zalqcznikiem Nr I do niniejszego
Zarzqdzenia

2. Wykaz osób prawnych, fi.zycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadajqcych osobowoéci prawnej, którym w 2009 r. udzielono ulg,

odroczeh, umorzeú lub rozlo 2ono splatE na raty zgodnie z zalqcznikiem
Nr 2 do niniejszego Zarzqdzenia

3. Wykaz osób prawnych i fizycznych orazjednostek otganizacyjnych
nieposiadajqcych osobowoSci prawnej, którym udzielono pomocy
publicznej, zgodnie z zalqcznikiem Nr 3 do niniejszego Zarzqdzenia.

$2
Wykonan ia Zarzqdzenia powierza si g S karbnikowi Gminy J p drzej ów

$ 3

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta Jpdrzejowa

mgr inL. Marek Wolski



ZalqcmikNr I do ZarzqdzeniaN, ./.Ú.5 lltl

:lffi ::"¿,,yr^¿:,t'-'i:¿w
Informacja o wykonaniu budzetu Miasta i Gminy Jgdrzejów 2a2009 t.

I .

1 .  Dochody 61.980.568,57

2. Wydatki 66.547.429,03

3. Deficyt 4.566.860,46

il. Kwota wykonanych érodków zbudZetu Unii Europejskiej 523.971,17

ilI. Kwota zobowiqzari wymagalnych 287 .585,09

IV. Dotacje ofrzymane zbudhetu jednostek

samorz4du terytorialnego 13.530.179,98

V. Dotacje udzielonejednostkom samorz4du terytorialnego 540.542,50

\/I. Gmina JEdrzejów na dzieh 31 grudnia2009 r. nie udzielila

porEczeri i gwarancji
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ZalqcmikNr 2 do ZarzqdzeniaN, .l^Y.,í ilO
Burm istrza Miasta J gdrzej owa
z dnia ... Q.1.,. ::.a...*fr l.c.t.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadaj4cych osobowo5ci
prawnej, którym w zakresie podatków lub oplat udzielono w 2009 roku ulg, odroczeú,

umorzeú lub rozloZono splatp na raty w l<wocie przevtyt,szaj4cej 500 zl wrarzze

wskazaniem wysoko5ci umorzonych kwot i przy czy n umorz enia.

L.p Nazrvisko i imip Umorzenie, odroczenie,
rozloienie na raty

Kwota zl. Przyczyna

I Wiewióra Jaroslaw umorzenie 7o t2 741,00 wailny interes
podatnika

2 Kulirñski Kazimierz umorzenie | 468,20 waZny interes
nodatnika

3 Wojtasiak Leszek umorzenle I 115,20 waiLny interes
nodatnika

4 MarkiewiczPiotr umorzenle 4 371,00 wainy interes
nodatnika

f, Markiewicz Marek umorzenre 6 742,00 wa2ny interes
nodatnika

6 OZMNIS Malgorzata,
Piotr Frei

umorzenie 4153,00 waíny interes
nodatnika

7 Meblopunkt s.c. umorzenie 2 850,00 wainy interes
snolecznv

8 Zal<lad Uslug
Komunalnvch

umorzenle 4 076.00 wailny interes
spolecznv

9 Czerwirñski Wojciech odroczenie 656,00 waíny interes
nodatnika

l 0 Belicka Anna, Stefaniak
Edyta, Klamka Teresa,
Jaros Beata

odroczenie 963,20 waLny interes
podatnika

l l Markiewicz Marek odroczenie 14 341,00 waLny interes
nodatnika

t2 Markiewicz Piotr odroczenie 9 750,00 waíny interes
nodatnika

13 Strzala Anduej rozloienie na raty 3 808,00 waüny interes
nodatnika

t4 Podsiadlo Marek rozlo2enie na rafy 5 000,00 waúny interes
podatnika

15 PKS S.A rozloienie na rafy 105 832,00 wa2ny interes
spoleczny



ZalqcmikNr 3 do ZarzqdzeniaN, .,/tJ/tO
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Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2009 roku

L.p Nazwisko i imie umorzenle kwota zl rodzai Domocv

I
OZMNIS Frej
Maleolzata i Piotr

umorzenie 4153,00 pomoc de
minimis

.t
A

Piotr Markiewicz
..Proibud"

umorzenre 4 371,00 pomoc de
minimis

3
Markiewicz Marek umorzenie 6 742,00 pomoc de

minimis

4
Meblopunkt s.c. umorzenie 2 850,00 pomoc de

minimis
Strzala Andrzej rozlotenie na

rafv
3 808,00 pomoc de

minimis

6
Podsiadlo Marek rozloienie na

ratv
5 000,00 pomoc de

minimis

7
PKS S.A. rozlotenie na

ratv
105 832,00 pomoc de

minimis

8
MarkiewiczPiotr odroczenie 9 750,00 pomoc de

minimis

o Markiewicz Marek odroczenie 14 341,00 pomoc de
minimis


