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ZARZĄD POWIATU 

ŁAŃCUCKIEGO 
 
FB.3032.14.2015  

 
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat 
w 2015 r. udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty  

w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych 
kwot i przyczyn umorzenia,  zgodnie z art. 37 ust.1, pkt 2 lit. f  Ustawy  

o finansach publicznych: 
 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łańcucie dokonał następującego 
umorzenia należności:  
1. Pan Antoni Tryniecki, zamieszkały Rakszawa 676 - umorzenie postępowania 
egzekucyjnego  na kwotę  - 209 102,40 zł, na którą składają się: 
1) grzywny  w celu przymuszenia na kwotę 208 872,00 umorzone na podstawie  
     art. 124 § 2 ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym  
     w administracji (tekst jednolity  Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.) 
2) koszty egzekucyjne na kwotę 230,40 umorzone na podstawie art. 64 e § 1, § 2  
     pkt 1 ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(tekst jednolity  Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.) 

 
2. Pan Roman Tupik zamieszkały w Łańcucie ul. Piłsudskiego 51  - umorzenie 

postępowania egzekucyjnego na kwotę – 576,80 zł, na którą składają się: 
1) grzywna w celu przymuszenia na kwotę 500,00 umorzona na podstawie  
      art. 124 §2 ustawy  z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym  
      w administracji (tekst jednolity  Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.) 
2) koszty egzekucyjne na kwotę  76,80 zł umorzone na podstawie  
      art.64 e §1, § 2 pkt 1 ustawy  z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
      w administracji (tekst jednolity  Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.) 
 
 
       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie udzieliło zwolnienia  
z odpłatności za pobyt w środowiskowych domach samopomocy następującym 
osobom:  
-ŚDS w Rakszawie: 
1.Kazimiera Stafa-872,28 zł, 
2.Izabela Olędzka-1867,56 zł, 
3.Wiesław Szydełko-1075,48 zł, 
4.Agnieszka Rejman-888,88 zł, 
5.Justyna Babka-1183,16 zł 
 



- ŚDS w Łańcucie : 
1.Czajka Tomasz-974,88 zł, 
2.Dubiel Małgorzata-779,44 zł, 
3.Dudzic Katarzyna-854,16 zł, 
4.Wawrzkiewicz Rafał-851,40 zł, 
5.Kramarz Marcin-1356,24 zł, 
6.Drabicka Małgorzata-858,96 zł, 
7.Jabłoński Janusz-1250,58 zł, 
8.Fenc Urszula-702,36 zł, 
9.Michna Jerzy-986,88 zł, 
10.Piękoś Jacek-699,12 zł, 
11.Balawejder Anna-1017,60 zł 
12.Skrobacz Katarzyna-926,02 zł, 
13.Strzelecka Ewa-1281,72 zł, 
14.Wojnar Anna-885,48 zł 

 
Przyczyną zwolnienia z odpłatności w/w osób była długotrwała choroba. 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przewodniczący Zarządu 

             Starosta Łańcucki 
 
              Adam Krzysztoń 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


