
        Bojanowo, 29 maja 2009 roku 
 
 

W związku z art. 14 pkt 2 lit. b, c i d ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) informuję, że Gmina 

Bojanowo na dzień 31 grudnia 2008 roku: 

1. nie posiadała zobowiązań wymagalnych, 

2. nie otrzymała w 2008 roku dotacji z budżetu j.s.t., 

3. udzieliła w 2008 roku dotacji z budżetu innym j.s.t., 

Kwota dotacji 
Lp Nazwa dotowanej jednostki 

plan wykonanie % wykonania 

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 65.000,00 65.000,00 100,00% 

Dom Kultury w Bojanowie 200.200,00 200.200,00 100,00% 

w tym:    
- na bieżącą działalność 195.700,00 195.700,00 100,00% 

2. 

- na inwestycje 4.500,00 4.500,00 100,00% 

Miejska Biblioteka Publiczna 189.700,00 189.700,00 100,00% 
w tym:    

- na bieżącą działalność 185.300,00 185.300,00 100,00% 
3. 

- na inwestycje 4.400,00 4.400,00 100,00% 

4. Miasto Leszno 94.164,00 94.164,36 100,00% 

 
4.  nie udzieliła w 2008 roku gwarancji, 

5. udzieliła w 2008 roku poręczenia 

Gmina udzieliła poręczenia wekslowego w kwocie 438.416,45 za zobowiązania MZO Sp.  
z o.o. w Lesznie z tyt. pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w NFOŚ i GW w Warszawie na 
realizację zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach 
Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi  
w Lesznie i subregionie leszczyńskim”. Poręczenie wekslowe obejmuje okres kredytowania  
i spłaty zadłużenia do 30.11.2023 roku w rozbiciu na poszczególne lata: 

lata kwota w tys. zł 

2010 - 
2011 21.926,00 
2012 29.235,00 
2013 29.235,00 
2014 29.235,00 
2015 29.235,00 
2016 29.235,00 
2017 29.235,00 
2018 29.235,00 
2019 29.235,00 
2020 48.761,00 
2021 48.761,00 
2022 48.761,00 
2023 36.327,45 

razem 438.416,45 



        W związku z art. 14 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) przekazuję sprawozdanie NDS  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 roku: 

 



 



Na podstawie art.14 pkt 2 lit. e, f ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości wykaz 
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub 
rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. oraz wykaz osób prawnych  
i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2008 roku: 

 
 

Lp. 

Imię i Nazwisko  

lub Nazwa podatnika 

Wysokość 
umorzonej 

kwoty  

Wysokość 
odroczonej 

kwoty 

Wysokość 
rozłożonej 

kwoty na raty 

Wysokość 
udzielonej 
pomocy 

publicznej 

Przyczyna umorzenia 

1. 

 

Zespół Szkół Rolniczych  

ul. Dworcowa 29, Bojanowo 

 

1.33600 zł. 

   ważny interes publiczny  

 

2. 

 

TEXTMAR Małgorzata Krupka 

 

   51.499,00 zł.  

3. 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

w Bojanowie 

23.298,00 zł. 46.596,00 zł   ważny interes publiczny  

 

4. Kret Robert 5.829,40 zł.  3.310,50 zł.  trudna sytuacja finansowa 

5. 

 

Podsiadło Dorota 776,80 zł.     trudna sytuacja finansowa, 
której podatnik nie mógł 
przewidzieć 

6. 

 

Kaczmarek Andrzej i Barbara 

Kowalska Czesława i Ryszard  

72.668,50    trudna sytuacja finansowa 
podatnika 

 
 
sporządziły: P.B./K.G. 


