
 

I N  F O R M A C J A 

        Na podstawie art. 37 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych   

(Dz.U. Nr 157 poz.1240 z póź. zm.) Wójt Gminy Wilków podaje do publicznej wiadomości informację 

za 2013 rok. 

a) dane dotyczące wykonania budżetu: 

Dochody planowane:                                                   18.060.803,64 zł 
- w tym dochody bieżące    17.512.526,20 zł  
- w tym dochody majątkowe 548.277,44 zł 
 
Dochody wykonane 

 
17.737.261,26 zł 

- w tym dochody bieżące 17.313.923,49 zł 
- w tym dochody majątkowe 
 

423.337,77 zł 

Wydatki planowane 20.432.273,20 zł 
- w tym wydatki  bieżące 15.518.700,20 zł 
- w tym wydatki majątkowe 
 

4.913.573,00 zł 

Wydatki wykonane 16.819.490,09 zł 
- w tym wydatki  bieżące  14.257.773,68 zł 
- w tym wydatki majątkowe 
 

2.561.716,41 zł  

Planowany deficyt budżetowy -  2.371.469,56 zł 
Wykonana nadwyżka budżetowa + 917.771,17 zł 

 

b) kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy wynosi łącznie                                                                                       

1.086.763,66 zł w tym: 

 -  POKL – projekt „Nowe kwalifikacje , nowe perspektywy”                 122.869,54 zł. 

       -  POKL – projekt „Wesołe przedszkole”                                             46.643,55 zł. 

      - PROW – „Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim –   

        budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków”                       917.250,57 zł 

c) zobowiązania Gminy                                                                 4.825.448,33 zł  w tym:    

- kredyty długoterminowe                                                                 3.908.197,76 zł  

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie                                         917.250,57 zł   

d) kwota dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego wynosi 0,00 zł. 

Kwota dotacji udzielonych jednostkom samorządy terytorialnego wynosi0,00 zł. 

 

e) Gmina udzieliła w 2009r. poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW  w  Opolu   

przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie  

w kwocie 628.100 zł na okres 6 lat, 

 

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: 
 

 

 

 



1) Umorzenia: 
 

Lp. Nazwisko i imię Kwota umorzenia Przyczyna umorzenia 

1. Fabian Ewa 754,00 ważny interes podatnika 

2. Zychowicz Marek 1880,00 ważny interes podatnika 

3. Lenart Angelika 846,00 ważny interes podatnika 

4. Gadawski Mariusz 3301,00 ważny interes podatnika 

 

2) Ulga z tytułu zakupu gruntów: 

 

Lp. Nazwisko i imię 

1. AGROPLON SP. Z O.O. 

2. Kapuśniak Jacek 

3. Suchart Piotr 

4. Cybulski Zbigniew 

5. Załoga Mariusz 

6. Cybulska Marzena 

7. Dziedzic Anna 

8. Kwiecień Wiesław 

9. Sudoł Beata 

10. Hubicki Romuald 

11. Hubicki Grzegorz 

12. Różańska Anna 

13.  Wołczański Paweł 

14. Gaweł Aneta 

15. Maciaszczyk Roman 

16. Klusko Marta 

17. Krzak Przemysław 

18. Osyp Dariusz 

19. Huk Arkadiusz 

20. Piwko Paweł 

21. Jabłoński Rafał 

22. Ceglik-Kaczmarek Katarzyna 

23. Błaszczyk Zbigniew 

24. Petrus Eugeniusz 

25. Marel Jan 

26. Jarosz Zbigniew 

27. Cholewiński Roman 

28. Sikora Adrian 

29. Sikora Tobiasz 

30. Jasyk Marta 

31. Jasyk Ilona 

32. Stasiełowicz Alina 

33. Sikora Łukasz 

 



g) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających 

osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej: 

Lp. Nazwisko i Imię Forma pomocy 

1. AGRA-TECH Sp. z o.o. Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

2. AGROPOLON Sp. z o.o. Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

3. ATTIS PPR Sp. z o.o. Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

4. Bała Krzysztof Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

5. Banasik Mirosław Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

6. Baranowski Paweł Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

7. Beniak Izabela Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

8. Bernacki Mieczysław Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

9. Bęben Józef Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

10. Bęben Paweł Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

11. Bielecka Monika Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

12. Binerat Jan Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

13. Błaszczyk Zbigniew Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

14. Bochenek Zbigniew Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

15. Bodzioch Stanisław Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

16. Bronkowski Bronisław Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

17. BUKOROL Sp. z o.o. Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

18. Ceglik-Kaczmarek 
Katarzyna 

Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

19. Cholewiński Roman Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

20. Chuchro Kazimierz Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

21. Cichy Krystyna Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

22. Cybulski Zbigniew Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

23. Czuczwara Aniela Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

24. Dawidowicz Rafał Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 



25. Domalewski Sławomir Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

26. Dzidowska Anna Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

27. Fąfara Jerzy Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

28. Ferenz Henryk Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

29. Gadawski Robert Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

30. Gaweł Sylwester Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

31. Gawroński Józef Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

32. Golec Krzysztof Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

33. Gronkowski Edmund Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

34. Grygierzec-Góral Marta Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

35. Grzesik Jarosław Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

36. Gubernat Henryk Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

37. Gubernat Zygmunt Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

38. Hejna Ireneusz Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

39. Hubicki Adam Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

40. Hubicki Grzegorz Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

41. Hubicki Romuald Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

42. Huk Antoni Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

43. Huk Arkadiusz Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

44. Huk Damian Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

45. Jabłoński Julian Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

46. Jabłoński Rafał Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

47. Jajdelski Mirosław Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

48. Jaremko Piotr Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

49. Jarosz Zbigniew Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

50. Jasyk Ilona Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 



51. Jasyk Marta Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

52. Jasyk Stanisław Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

53. Jaźwa Halina Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

54. Juchniewicz Marek Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

55. Justyniarski Dariusz Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

56. Kapuśniak Jacek Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

57. Klusko Dariusz Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

58. Kobryn Henryk Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

59. Komarnicka Nina Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

60. Komarnicki Zenon Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

61. Komorowski Arkadiusz Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

62. Komorowski Stanisław Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

63. Konefał Piotr Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

64. Konefał Tomasz  Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

65. Korzeniowski Wojciech Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

66. Kowalczyk Wiesław Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

67. Kowalik Waldemar Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

68. Kozica Dariusz Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

69. Krzak Przemysław Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

70. Kuźniarz Zdzisław Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

71. Kuczek Henryk Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

72. Kuczek Sławomir Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

73. Kwaśny Leon Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

74. Libera Anna Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

75. Łataś Andrzej Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

76. Łuczek Władysław Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 



77. Łudczak Małgorzata Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

78. Maciaszczyk Roman Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

79. Marcuch Dorota Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

80. Marel Andrzej Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

81. Marel Jan  Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

82. Marel Kazimierz Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

83. Marel Paweł Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

84. Markiewicz-Piętka 
Agnieszka 

Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

85. Markowicz Roman Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

86. Markowska-Kolińska 
Teresa 

Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

87. Markowska Sylwia Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

88. Markowski Stanisław Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

89. Martela Grzegorz Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

90. Maruszak Artur Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

91. Maruszak Piotr Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

92. Maruszak Tomasz Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

93. Mętel Beata Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

94. Misterkiewicz Janusz Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

95. Mozgowiec Aleksandra Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

96. Mozgowiec Krzysztof Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

97. Mozgowiec Mariusz Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

98. Mozgowiec Tadeusz Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

99. Nowak  Arkadiusz Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

100. Nowakowska Józefa Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

101. Nowakowska Małgorzata Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

102. Obuchowski Józef Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 



103. Osyp Dariusz Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

104. PAGRO Sp. z o.o. Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

105. Pala Wojciech Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

106. Panfil Anna Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

107. Parafia Rzym. - Kat. pw. 
św. Anny w Bąkowicach 

Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

108. Parkitny Jerzy Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

109. Parkoła Jerzy Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

110. Pasek Marek Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

111. Pawłowska Monika Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

112. Petrus Eugeniusz Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

113. Pierzyna Janusz Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

114. Piwko Paweł Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

115. Płócieniczak Antoni Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

116. Praski Waldemar Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

117. Pyrzyk Zbigniew Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

118. Radwański Dariusz Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

119. Rąbkowski Marian Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

120. Reczuch Łukasz Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

121. Rębisz Marek Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

122. Reczuch Zbigniew Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

123. Robak Bogusława Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

124. Rogóż Waldemar Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

125. RSP LUBSKA Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

126. Różańska Anna Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

127. Rutkowski Marek Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

128. Sikora Adrian Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 



129. Sikora Kazimierz Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

130. Sikora Łukasz Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

131. Sikora Renata Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

132. Sikora Tobiasz Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

133. Siutryk Jan Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

134. Siwek Halina Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

135. Smolarczyk Zdzisław Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

136. Stasiełowicz Ryszard Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

137. Struzik Jerzy Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

138. Sudoł Henryk  Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

139. Sulima Andrzej Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

140. Sulima Dariusz Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

141. Szczot Krzysztof Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

142. Szkudlarski Tadeusz Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

143. Szołdra Piotr Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

144. Szulakowski Edward Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

145. Szymszon Tadeusz Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

146. Szynal Andrzej Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

147. Szyndlarewicz Grzegorz Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

148. Szyszak Jan Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

149. Śliwka Janusz Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

150. Śliwka Karol Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

151. Środoń Andrzej Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

152. Środoń Bogdan Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

153. Tomala Piotr Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

154. Tymczyszyn Tadeusz Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 



155. Ungier Leszek  Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

156. Urbaniak Sławomir Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

157. Wdowiak Wojciech Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

158. Wołczańska Małgorzata Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

159. Wołczański Paweł Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

160. Wójcik Bogusława Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

161. Wójcik Piotr Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

162. Wrzesiński Andrzej Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

163. Załoga Zdzisław Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

164. Załoga Mariusz Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

165. Zborowska Mirosława Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

166. Zmora Szymon Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

167. Zychowicz Bartosz Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

168. Zychowicz Paweł Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

169. Żurawka Piotr Pomoc publiczna inna niż de minimis – z tytułu zwrotu pod. akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. do produkcji rolnej 

170. Rutkowski Marek Pomoc publiczna inna niż de minimis – ulga z tytułu kupna gruntów 

171. Huk Arkadiusz Pomoc publiczna inna niż de minimis – ulga z tytułu kupna gruntów 

172. Jasyk Ilona  Pomoc publiczna inna niż de minimis – ulga z tytułu kupna gruntów 

173. Jasyk Marta Pomoc publiczna inna niż de minimis – ulga z tytułu kupna gruntów 

174. Sikora Tobiasz  Pomoc publiczna inna niż de minimis – ulga z tytułu kupna gruntów 

175. Sikora Łukasz Pomoc publiczna inna niż de minimis – ulga z tytułu kupna gruntów 

176. Cybulski Zbigniew Pomoc publiczna inna niż de minimis – ulga z tytułu kupna gruntów 

177. Dębicki Lesław Pomoc publiczna inna niż de minimis – ulga z tytułu kupna gruntów 

178. Mamzer Jerzy Pomoc publiczna inna niż de minimis – ulga z tytułu kupna gruntów 

179. Janukiewicz Henryka Pomoc publiczna inna niż de minimis – ulga z tytułu kupna gruntów 

180. Mozgowiec Tadeusz Pomoc publiczna inna niż de minimis – ulga z tytułu kupna gruntów 

181. Mozgowiec Paweł Pomoc publiczna inna niż de minimis – ulga z tytułu kupna gruntów 

182. Hubicki Romuald Pomoc publiczna inna niż de minimis – ulga z tytułu kupna gruntów 

 

                                                                                                               Wójt Gminy Wilków 

                                                                                                                    Bogdan Zdyb 

 


