
Zarządzenie  Nr 67/2011 

Burmistrza Karczewa 

z dnia 31 maja  2011 roku 

 
w sprawie zasad i sposobu podawania do publicznej wiadomości informacji 

obejmujących wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat 

udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób 

prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej 

 
Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt.2 lit f i g oraz art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), zarządza się co 

następuje: 

 

§ 1. Zarządzenie określa zasady podawania do publicznej wiadomości informacji 

obejmujących: 

1) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i 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, 

2) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. 

 

§ 2. Informacje obejmujące wykazy, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej 

wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń podatkowych w Urzędzie Miejskim. 

 

§ 3. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 pkt. 1 obejmuje: 

1) imię i nazwisko oraz nazwę podmiotu, 

2) formę udzielonej pomocy, 

3) wysokość umorzonej kwoty, 

4) przyczyny umorzenia. 

2. Wykaz, o którym mowa w § 1 pkt. 2 obejmuje: 

1) imię i nazwisko lub nazwę beneficjenta pomocy, 

2) formę udzielonej pomocy, 

3) przeznaczenie pomocy, 

4) podstawę prawną. 
 

§ 4. 1.  Wykazy wymienione w § 1 sporządza się za rok budżetowy i podaje do 

publicznej wiadomości w terminie do 31 maja roku następnego. 

2. Wykazy wywiesza się za okres 6 miesięcy. 

3. Po upływie okresu wywieszenia wykazy zabezpiecza się i przechowuje zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Podatków. 

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

             

              Burmistrz Karczewa 

        Władysław Dariusz Łokietek 


