
I N  F O R M A C J A 

                 Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych   
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Wilków podaje do publicznej wiadomości informację za 2017 r. 

a) dane dotyczące wykonania budżetu: 

       Dochody planowane                                                                   21.301.617,29 zł 

    - w tym dochody bieżące 20.728.739,23 zł  

    - w tym dochody majątkowe 572.878,06 zł 

      
       Dochody wykonane 

21.513.120,42 zł 

    - w tym dochody bieżące 21.375.329,25 zł 

    - w tym dochody majątkowe 
 

137.791,17 zł 

       Wydatki planowane  24.813.273,29 zł 

    - w tym wydatki  bieżące 20.096.197,11 zł 

    - w tym wydatki majątkowe 
    

4.717.076,18 zł 

      Wydatki wykonane 22.223.459,26 zł 

    - w tym wydatki  bieżące  18.463.012,55 zł 

    - w tym wydatki majątkowe 
 

3.760.446,71 zł  

  Planowany deficyt budżetowy  - 3.511.656,00 zł 

 Wykonana nadwyżka budżetowa - 710.338,84 zł 

 

b) kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy wynosi łącznie 226.963,99 zł -  
projekt „Klucz do kompetencji w Szkołach podstawowych Powiatu Namysłowskiego”  
i Aktywne przedszkolaki w Gminie Wilków” oraz pomoc finansowa dla Powiatu Namysłowskiego do 
projektów partnerskich „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” oraz „Ochrona, promocja i 
rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji”. 

c) zobowiązania Gminy                                                                        3.514.662,74 zł  w tym:    

- kredyty długoterminowe                                                                 2.024.744,00 zł  

- pożyczka długoterminowa  z WFOŚ i GW                                     1.489.918,74 zł   

d) kwota dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego wynosi 179.348,25 zł. Kwota 
dotacji udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego wynosi 107.255,99 zł, 

 
e) Gmina nie udzielała poręczeń w 2017 r.   
f) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, 

którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty  
w kwocie przewyższającej 500,00zł: 

Umorzenia: 
 

Lp. Nazwisko i imię Kwota umorzenia Przyczyna umorzenia 

1. DOMALEWSKI 
KRZYSZTOF 

1534,00 trudna sytuacja finansowa podatnika 

2. ŚLĘZAK ADAM 514,00 trudna sytuacja finansowa podatnika 
3. GAWROŃSKA MONIKA 1656,00 trudna sytuacja finansowa podatnika 

Ulga z tytułu zakupu gruntów: 
 

Lp. Nazwisko i imię 

1 RECZUCH ŁUKASZ 

2 JANKOWSKA ANNA, TOMASZ 

3 NOWAK SYLWIA, ARKADIUSZ 

4 MOZGOWIEC PAWEŁ 

5 KLUSKO PATRYCJA 

6 NOWAK SYLWIA, ARKADIUSZ 

7 MARKOWSKI STANISŁAW, GRAŻYNA 



g) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, 
którym udzielono pomocy publicznej: 

Ulga z tytułu zakupu gruntów: 
 

Lp. Nazwisko i Imię Forma pomocy 

1 RECZUCH ŁUKASZ Pomoc publiczna de minimis – ulga z tytułu kupna gruntów 

2 JANKOWSKI TOMASZ, ANNA Pomoc publiczna de minimis – ulga z tytułu kupna gruntów 

3 NOWAK SYLWIA, ARKADIUSZ Pomoc publiczna de minimis – ulga z tytułu kupna gruntów 

4 MOZGOWIEC PAWEŁ Pomoc publiczna de minimis – ulga z tytułu kupna gruntów 

5 KLUSKO PATRYCJA Pomoc publiczna de minimis – ulga z tytułu kupna gruntów 

6 NOWAK SYLWIA, ARKADIUSZ Pomoc publiczna de minimis – ulga z tytułu kupna gruntów 

7 MARKOWSKI STANISŁAW, 
GRAŻYNA 

Pomoc publiczna de minimis – ulga z tytułu kupna gruntów 

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej: 

Lp. Nazwisko i Imię Forma pomocy 

1 ADAMIEC Andrzej Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

2 BAŁA Krzysztof Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

3 BARANOWSKI PAWEŁ Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

4 BENIAK IZABELA Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

5 BERNACKI Mieczysław Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

6 BĘBEN Józef Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

7 BĘBEN PAWEŁ Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

8 BIELECKA Monika Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

9 BINERAT Jan Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

10 BOCHENEK SŁAWOMIR Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

11 BOCHENEK Zbigniew Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

12 Bodzioch Jadwiga Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

13 BRONKOWSKI BRONISŁAW Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

14 BRUNELLI EWA Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

15 BRYCKI Stanisław Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

16 CEGLIK-KACZMAREK KATARZYNA Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

17 CHOLEWIŃSKI ROMAN Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

18 CICHY Krystyna Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

19 CYBULSKI Zbigniew Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

20 CZUCZWARA Aniela Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

21 CZYSZKOWSKI Jerzy Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

22 DOMALEWSKI SŁAWOMIR Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 



23 DZIDOWSKA Anna Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

24 FĄFARA Jerzy Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

25 FERENZ Henryk Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

26 GADAWSKI Robert Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

27 GAWEŁ SYLWESTER Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

28 GŁĄB KRZYSZTOF Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

29 GŁĄB MIROSŁAW Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

30 GRAB Danuta Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

31 GRZESIK Jarosław Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

32 GRZYWACZEWSKI PAWEŁ Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

33 GUBERNAT Henryk Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

34 HADRYŚ JACEK Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

35 HEJNA IRENEUSZ Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

36 HUBICKI ADAM Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

37 HUBICKI GRZEGORZ Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

38 Hubicki Marcin Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

39 HUBICKI ROMUALD Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

40 HUK ARKADIUSZ Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

41 HUK Damian Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

42 HUK ŁUKASZ Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

43 ILSKA Anna Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

44 JABŁOŃSKA WIOLETTA Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

45 Jabłoński MARIUSZ Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

46 JABŁOŃSKI RAFAŁ Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

47 JAJDELSKI Mirosław Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

48 JAREMKO Paweł Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

49 JAROSZ Zbigniew Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

50 JASYK ILONA Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

51 JASYK MARTA Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

52 JASYK Stanisław Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

53 JAŹWA Halina Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

54 JUCHNIEWICZ Marek Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  



55 KAPUŚNIAK Jacek Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

56 KASPRZAK DAMIAN Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

57 KLIMAJ EDWARD Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

58 KLIMAJ Krzysztof Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

59 KLUSKO Dariusz Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

60 KOBRYN PAWEŁ Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

61 KOMARNICKA NINA Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

62 KOMARNICKI ZENON Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

63 KOMOROWSKI ARKADIUSZ Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

64 KOMOROWSKI Stanisław Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

65 KONEFAŁ Piotr Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

66 KONEFAŁ TOMASZ Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

67 KORZENIOWSKI ANDRZEJ Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

68 KOWALCZYK Barbara Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

69 KOWALCZYK MAŁGORZATA Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

70 KOWALCZYK WIESŁAW Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

71 KOWALIK Waldemar Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

72 KOZICA Dariusz Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

73 KRZAK PRZEMYSŁAW Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

74 KWAŚNY Leon Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

75 LEWICKA AGNIESZKA Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

76 LIBERA Anna Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

77 ŁATAŚ Andrzej Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

78 ŁUCZEK Władysław Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

79 Łudczak Małgorzata Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

80 MACIASZCZYK ROMAN Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

81 MARCUCH DOROTA Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

82 MAREL Andrzej Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

83 MAREL Jan Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

84 MAREL PAWEŁ Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

85 MARKIEWICZ-PIĘTKA AGNIESZKA Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

86 MARKOWICZ ROMAN Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  



87 MARKOWSKA - KOLIŃSKA Teresa Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

88 MARKOWSKI Stanisław Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

89 MARTELA GRZEGORZ Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

90 MARUSZAK Piotr Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

91 MARUSZAK TOMASZ Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

92 MĘTEL PIOTR Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

93 MISTERKIEWICZ Janusz Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

94 MOZGOWIEC Jacek Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

95 MOZGOWIEC PAWEŁ Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

96 MOZGOWIEC Tadeusz Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

97 NIEMCZYCKI Marek Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

98 NOWAK ARKADIUSZ Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

99 NOWAKOWSKA MAŁGORZATA Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

100 OBUCHOWSKI Józef Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

101 OSYP Dariusz Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

102 PALA WOJCIECH Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

103 PARKITNY Jerzy Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

104 PARKOŁA Jerzy Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

105 Pasek Marek Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

106 PAWŁOWSKA Monika Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

107 PETRUS EUGENIUSZ Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

108 PETRUS MATEUSZ Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

109 PIERZYNA Janusz Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

110 PIÓRKOWSKI Andrzej Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

111 PIWKO PAWEŁ Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

112 PŁÓCIENICZAK Antoni Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

113 PRASKI Waldemar Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

114 PYRZYK Zbigniew Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

115 Radwański Dariusz Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

116 RĄBKOWSKI MARIAN Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

117 RECZUCH ŁUKASZ Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

118 RĘBISZ Marek Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  



119 Robak Mariusz Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

120 Różańska Anna Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

121 RUTKOWSKI MAREK Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

122 SIKORA ADRIAN Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

123 SIKORA Kazimierz Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

124 SIKORA ŁUKASZ Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

125 SIKORA TOBIASZ Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

126 SIWEK Halina Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

127 SMOLARCZYK ŁUKASZ Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

128 SMOLARCZYK Zdzisław Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

129 SOBORSKI Damian Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

130 STASIEŁOWICZ Ryszard Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

131 STRUZIK Jerzy Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

132 SUCHART Piotr Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

133 SUDOŁ Henryk Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

134 SULIMA Bożena Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

135 SULIMA Dariusz Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

136 SZCZOT Krzysztof Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

137 SZKUDLARSKI Tadeusz Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

138 SZOŁDRA Piotr Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

139 SZULAKOWSKA Beata Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

140 SZYMSZON Wiesława Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

141 SZYNDLAREWICZ GRZEGORZ Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

142 SZYSZAK Jan Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

143 ŚLIWKA Janusz Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

144 ŚLIWKA Karol Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

145 ŚRODOŃ BOGDAN Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

146 TOMALA Piotr Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

147 TYMCZYSZYN Tadeusz Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

148 UNGIER LESZEK Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

149 WŁOSZCZYK BOGDAN Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

150 WOŁCZAŃSKA MAŁGORZATA Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  



151 WOŁCZAŃSKA-STĘŻAŁY Agnieszka Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

152 WOŁCZAŃSKI PAWEŁ Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

153 WÓJCIK Bogusława Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

154 WÓJCIK Piotr Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

155 ZAŁOGA MARIUSZ Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

156 ZAŁOGA Zdzisław Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

157 ZBOROWSKA MIROSŁAWA Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

158 ZYCHOWICZ BARTOSZ Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

159 ZYCHOWICZ PAWEŁ Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

160 AGROPLON SPÓŁKA Z O.O. Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

161 ATTIS PPR SP. Z O.O. Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

162 BUKOROL SPÓŁKA Z O.O. Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

163 KLUB JEŹDZIECKI OSADKOWSKI Sp. 
Z.O.O 

Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

164 PAGRO SP. Z O.O. GOSPODARST Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

165 PPUH AGRA-TECH SP. Z O.O. Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

166 ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA 
PRODUKCYJNA W LUBSKIEJ 

Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

167 WYTWÓRNIA PASZ SP. Z O.O. Zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego: 

Lp. Nazwisko i Imię Forma pomocy 

1 Tomasz Czerep - Elektroinstalacje Pomoc publiczna de minimis – dofinansowanie 
kosztów kształcenia pracownika młodocianego 

2 Zakład Technicznej Obsługi Rolnictwa S.C. 
Jamroziński Roman i Krystyna Punkt Sprzedaży 
Detalicznej 

Pomoc publiczna de minimis – dofinansowanie 
kosztów kształcenia pracownika młodocianego 

3 Firma PHU „JABOR” J.J.M. Czajkowscy S.C. Pomoc publiczna de minimis – dofinansowanie 
kosztów kształcenia pracownika młodocianego 

4 S.C. Piekarnia  Zbigniew, Rafał, Anetta Powąska Pomoc publiczna de minimis – dofinansowanie 
kosztów kształcenia pracownika młodocianego 

5 Kaczmarek Sebastian Pomoc publiczna de minimis – dofinansowanie 
kosztów kształcenia pracownika młodocianego 

 

 

 

                                                                  Wójt Gminy Wilków 

                                                                  mgr Bogdan Zdyb 


