
 

DANE NA PODSTAWIE: S P R A W O Z D A N I A 
Z  WYKONANIA  BUDŻETU  GMINY  CZECHOWICE-DZIEDZICE   ZA  2008  ROK 

      
 
Informacja o indywidualnych ulgach przyznanych przez Burmistrza Miasta w 2005 roku:  
 
1. Burmistrz Miasta wydał  68 decyzji na kwotę 777 480 zł umarzające zaległości podatkowe 
        

a) w podatku od nieruchomości 22 decyzje: 
- osoby fizyczne 34 079 zł  (22 osoby)  
 

b)   w podatku rolnym 10 decyzji: 
- osoby fizyczne 2 751 zł (10 osób) 
 

c)   w podatku od środków transportu 6 decyzji 
- osoby fizyczne 1 300 zł  (3 osoby) 

               - osoby prawne 13 000 zł  (3 osoby) 
 
       d)  odsetki 30 decyzji 
             -osoby fizyczne 6 236 zł (26 osób) 
              w tym: odsetki od karty podatkowej 468 zł (1 osoba) 
             -osoby prawne 720 114 zł (4 osoby) 
 
 
2. Burmistrz Miasta wydał  44 decyzje. Kwota pozostała do spłaty z tytułu przesunięcia terminu 

płatności  w podatkach na 31.12.2005 roku wyniosła 1 459 608 zł. 
       w tym: 
 a) w podatku od nieruchomości  17 decyzji 
          - osoby fizyczne 334 729 zł (14 osób)  
            w tym: pozostało do spłaty  40 105 zł 
            z lat ubiegłych pozostało do spłaty 1 163 zł 
          - osoby prawne 2 013 410 zł (3 osoby)  

 w tym: pozostało do spłaty  677 617 zł 
             z lat ubiegłych pozostało do spłaty 673 952 zł 
 
       b) w podatku rolnym 4 decyzje 

- osoba fizyczna 6 819 zł (4 osoby) 
  w tym: pozostało do spłaty 0 zł 

 
       c) w podatku od środków transportu 3 decyzje 
           - osoby fizyczne 9 876 zł (3 osoby) 
 

d) odsetki 17 decyzji 
- osoby fizyczne 73 216 zł (14 osób) 
  w tym: pozostało do spłaty 5 662 zł 
  z lat ubiegłych pozostało do spłaty 562 zł 
- osoby prawne 12 728 zł (3 osoby) 

             w tym: pozostało do spłaty 10 492 zł 
      z lat ubiegłych pozostało do spłaty 30 361 zł 
 
e) podatek od spadków i darowizn  -  9 818 zł – 2 osoby fizyczne 

 
        f) opłata skarbowa – 3 178 zł – 1 osoba fizyczna 
           w tym: pozostało do spłaty 0 zł. 
 
Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym z uwagi na ważny interes strony umorzono 
zaległości podatkowe w okresie od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.  
 



 
 
Pozostałe dochody własne za 2008 rok zrealizowano w kwocie  1 006 246 zł 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 §           Nazwa                                       Budżet po                 Wykonanie         % wyk. 
                                                                zmianach                  za 2008 r.                                                      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          Wpływy razem                                      
          w tym: 369 511 1 006 246 272,3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   - pozostałe dochody AZK 17 000 25 725 151,3  
   - Grzywny, kary, mandaty  50 000 206 655 413 ,3 
   - Prowizje 2 000 4 800 240  
   - Rezerwacje 120 000 117 301 97,8        
   - 5 % dochodów związanych z realizacją 
      zadań z zakresu administracji rządowej 5 977 27 996 468,4 
   - wpływy z opłaty produktowej 0 25 913 - 
   - kara umowna za niedotrzymanie 
     warunków umowy 0 432 744 -  
   - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. 
     niezgodnie z przeznaczeniem lub   
     pobranych w nadmiernej wysokości 27 632 10 009 36,2  
   - zwrot za wycenę mieszkań 0 1 106 -  
   - wpłaty na określone cele 66 902 68 402 102,2  
   - odsetki 0 213 -    
   - pozostałe dochody 80 000 69 258 - 
   - zwrot podatku VAT z US 
     od zakup. podnośnika 0 16 124 -  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone  
za  2008 roku wynoszą  3 038 078 zł, w podatku od środków transportowych wynoszą  140 328 zł. 
 
Informacje o indywidualnych ulgach przyznanych przez Radę Miejską w uchwale w sprawie podatku: 
 
1. Ulga z tytułu nowo wybudowanych budynków mieszkalnych. 
  
        Z ulgi skorzystało  608 osób fizycznych na kwotę 42 055 zł. 
 
2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości jednostek organizacyjnych gminy. 
   
       Z ulgi skorzystało 12 jednostek organizacyjnych gminy na kwotę  533 230 zł. 
 
 
Informacja o indywidualnych ulgach przyznanych przez Burmistrza Miasta w 2008 roku:  
 
1. Burmistrz Miasta wydał  25 decyzji i 3 postanowienia na kwotę 358 408 zł umarzających 

zaległości podatkowe: 
        

a) w podatku od nieruchomości  10 decyzji: 
- osoby fizyczne  1 000 zł  (  5 osób )  
- osoby prawne   238 932 zł ( 2 osoby) 
 

b)   w podatku rolnym 7 decyzji: 
- osoby fizyczne  1 972 zł (4 osoby) 
- osoby prawne     248 zł (1 osoba) 

 
c)   w podatku od środków transportu 4 decyzje 

- osoby fizyczne  11 746 zł  ( 4 osoby) 
 



       d) podatek od spadków i darowizn 
                - osoby fizyczne   8 222 zł (2 osoby) 
              
       e)  odsetki  18 decyzji 
             - osoby fizyczne   15 569 zł ( 10 osób) 
             - osoby prawne   80 719 zł ( 4 osoby) 
 
Burmistrz Miasta wydał 23 decyzje na kwotę  181 854 zł  w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia 
terminu płatności w podatkach:  
 
 a) w podatku od nieruchomości 14 decyzji 
          - osoby fizyczne  59 485 zł ( 8 osób ) 
          - osoby prawne   15 251 zł ( 2 osoby) 
 
      b) w podatku rolnym 
          - osoby fizyczne 2 980 zł ( 3 osoby) 
 
        
c) w podatku od środków transportu 6 decyzji 

- osoby fizyczne 48 525 zł ( 3 osoby) 
- osoby prawne 26 214 zł ( 1 osoba) 

 
  d) w podatku od spadków i darowizn 6 postanowień 
            - osoby fizyczne  9 579 zł ( 4 osoby) 
 
  e) odsetki  13 decyzji 

- osoby fizyczne   7 427 zł (10 osób) 
- osoby prawne  12 393 zł ( 3 osoby )                  

 
Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym odroczono lub rozłożono na raty spłatę podatków, 
zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjne  w  2008r.  
    

 
Lp 

 
Imię nazwisko lub 

nazwa firmy 

 
Adres 

 
Rodzaj podatku 

Wysokość kwot 
odroczonych lub 
rozłożonych 
na raty ( zł ) 

 
Odsetki 
(zł) 

1. P.P.H.U. „ATOS” 
Beata Klimala 
-osoba fizyczna 

Czechowice-
Dziedzice 

od 
nieruchomości 

 
16 408,00 

 
161,00 

 
2. ZDANPOL III S.C. 

- osoba fizyczna 
Czechowice-
Dziedzice 

od 
nieruchomości 

4 401,00 57,00 

3. Zajazd „Pod 
Pstrągiem” S.C. 
–osoba fizyczna 

Czechowice-
Dziedzice 

od 
nieruchomości 

7 849,00 14,00 

4. P.P.H.U. „ALT MEBEL” S.C. 
– osoba  fizyczna 

Czechowice-
Dziedzice 

od 
nieruchomości 

4 669,00 48,00 
 

5. Pisarek-Żelazny Wiktoria – 
osoba fizyczna 

Czechowice-
Dziedzice 

od 
nieruchomości 

2 496,40 595,00 

6. Opychał Adam 
- osoba fizyczna 

Czechowice-
Dziedzice 

od 
nieruchomości 

6 144,40 - 

7. Kubik Jolanta 
-osoba fizyczna 

Czechowice-
Dziedzice 

od 
nieruchomości 

2 181,80 613,00 

8. Firma „Rabako” 
Rafał Kołodziejczyk 
– osoba fizyczna 

Czechowice-
Dziedzice 

od 
nieruchomości 

15 335,00 93,00 

9. „YOSEY” Sp. z o.o. 
- osoba prawna 

Gliwice od 
nieruchomości 

2 716,80 210,00 

10. PGK Katowice Sp. z o.o. Katowice od 
nieruchomości 

12 534,00 11 857,00 

11. Dziki Bogumił Ligota rolny 563,00 - 



– osoba fizyczna 
12. Branaś Józef 

– osoba fizyczna 
Ligota rolny 1 515,00 724,00 

13. Dzida Antoni 
– osoba fizyczna 

Bronów rolny 902,00 - 

14. Twardzik Katarzyna 
– osoba fizyczna 

Bielsko-Biała od spadków       
i darowizn 

3 100,00 10,00 

15. Buchalik Józef 
- osoba fizyczna 

Czechowice-
Dziedzice 

od spadków       
i darowizn 

2 121,00 - 

16. Kwaśniak Tadeusz 
- osoba fizyczna 

Czechowice-
Dziedzice 

od spadków       
i darowizn 

1 812,00 - 

17. Salon Katarzyna 
-osoba fizyczna 

Zabrzeg od spadków       
i darowizn 

2 546,00 - 

18. Glos Waldemar 
- osoba fizyczna 

Ligota od środków 
transportu 

42 045,47 5 112,00 

19. P.W. „BORMAL” 
Sp. z o.o. – osoba prawna 

Ligota od środków 
transportu 

26 214,00 326,00 

20. Starnawski Andrzej 
- osoba fizyczna 

Zabrzeg od środków 
transportu 

1 425,81 - 

21. Bargieł Józef 
- osoba fizyczna 

Czechowice-
Dziedzice 

od środków 
transportu 

5 054,15 - 

 Razem   162 033,83 19 820,00 
 

 
 
 
Informacja o osobach prawnych i fizycznych,  którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki  
za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w  2008r. 
 
 
Lp 

 
Imię nazwisko lub 

nazwa firmy 

 
Adres 

 
Rodzaj 
podatku 

Wysokość kwot 
odroczonych lub 
rozłożonych  
na raty ( zł ) 

 
Odsetki 
(zł) 

1. Płoskonka Andrzej 
- osoba fizyczna 

Czechowice-
Dziedzice 

od 
nieruchomości 

 
64,00 

 
- 

2. Sikora Maria 
- osoba fizyczna 

Czechowice-
Dziedzice 

od 
nieruchomości 

 
34,00 

 
- 

3. Firganek Eugeniusz, Anna 
- osoba fizyczna 

 
Dankowice 

od 
nieruchomości 

 
418,00 

 
11,00 

4. Cieślak Czesława 
- osoba fizyczna 

Czechowice-
Dziedzice 

 

od 
nieruchomości 

 
284,00 

 
26,00 

5. Chmielewski Bogdan 
-osoba fizyczna 

Czechowice-
Dziedzice 

 

od 
nieruchomości 

- 1 005,00 

6. Opychał Adam 
-osoba fizyczna 

Czechowice-
Dziedzice 

 

od 
nieruchomości 

 4 451,00 

7. Hałas Marian 
- osoba fizyczna 

Czechowice-
Dziedzice 

 

od 
nieruchomości 

 
200,00 

 
- 

8. Bielski Park techniki 
Lotniczej Sp.z o.o. 
- osoba prawna 
 

 
Bielsko-Biała 

od 
nieruchomości 

 
23 184,00 

 
740,00 

9. MARKO Sp. z o.o. 
- osoba prawna 

Czechowice-
Dziedzice 

od 
nieruchomości 

 
215 748,30 

 
78 559,00 

10. Puchałka Barbara 
- osoba fizyczna 

 
Zabrzeg 

 
rolny 

 
160,00 

 
- 

11. Chmielniak Mieczysław, Międzyrzecze    



Małgorzata  
– osoba fizyczna 

Dolne rolny 204,00 - 

12. Kubica Antoni  
- osoba fizyczna 

Czechowice-
Dziedzice 

 
rolny 

 
270,00 

 
11,00 

13. Machalica Janusz 
- osoba fizyczna 

Czechowice-
Dziedzice 

 
rolny 

 
1338,00 

 
67,00 

14. Stowarzyszenie na Rzecz 
Integracji Osób 
Niepełnosprawnych 
- osoba prawna 

 
Bronów 

 
rolny 

 
248,00 

 
15,00 

15. Krzyżak Józef 
- osoba fizyczna 

Czechowice-
Dziedzice 

od spadków       
i darowizn 

4 987,00  

16. Urbańczyk Bożena 
- osoba fizyczna 

Czechowice-
Dziedzice 

od spadków       
i darowizn 

3 235,00  

17. P.W. „BORMAL”  
Sp. z o.o. –osoba prawna 

Ligota od środków 
transportu 

- 1 405,00 

18. Starnawski Andrzej 
-osoba fizyczna 

Zabrzeg od środków 
transportu 

3 326,89 1 481,00 

19. Pająk Kazimierz 
- osoba fizyczna 

Czechowice-
Dziedzice 

od środków 
transportu 

3 272,51 
 

466,00 

20. Bargieł Józef 
- osoba fizyczna 

Czechowice-
Dziedzice 

od środków 
transportu 

5 054,15 1 496,00 

21. Fajerek Olga- osoba 
fizyczna 

Czechowice-
Dziedzice 

od środków 
transportu 

- 6 555,00 

22. Klima Jerzy 
- osoba fizyczna 

Czechowice-
Dziedzice 

od środków 
transportu 

92,50 - 

 Razem   262 120,35 96 288,00 
 
 
Informacja za 2008 rok z realizacji Uchwały Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Czechowicach-
Dziedzicach z dnia 4 września 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i 
rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Czechowice-Dziedzice oraz jej jednostek 
organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania 
organów do tego uprawnionych. 
 
Za okres od 1.01.2008r. do 31.12. 2008r. wpłynęło 47 wniosków w sprawie umorzenia należności 
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa. 
Pozytywnie rozpatrzono 34 wnioski. 
Ogólna kwota umorzeń wyniosła  165 939 zł. 
  
Informacja według jednostek organizacyjnych: 
       
Administracja Zasobów Komunalnych 
 
   22  decyzje Burmistrza o umorzeniu należności na kwotę 159 578 zł 

   1 decyzja Burmistrza  o rozłożeniu na raty zaległości na kwotę 9 402 zł 

   2  decyzje Burmistrza o odroczeniu terminu zapłaty należności na kwotę 4 340 zł        

 70 decyzji Dyrektora jednostki budżetowej o rozłożeniu na raty zaległości na kwotę  199 638 zł. 

 
 
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 
 
2 decyzje Burmistrza o umorzeniu należności na kwotę  269 zł 



 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
 
1 decyzja Burmistrza o obniżeniu stawki czynszu na łączną kwotę  7 317 zł 
 
2  decyzje Burmistrza o rozłożeniu na raty zaległości na kwotę 13 356 zł 
 
1 decyzja Burmistrza o zwolnieniu z czynszu na kwotę 20 000 zł 
 
1 decyzja Burmistrza o umorzeniu odsetek na kwotę 767 zł 
 
Urząd Miejski 
 
2 decyzje Burmistrza o umorzeniu należności tytułu wieczystego użytkowania oraz 

przekształcenia 
prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,  na kwotę 5 325 zł 
 

C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice 

 

1.Realizacja budżetu gminy wg działów 

   Wydatki budżetowe w  2008 roku zostały wykonane w wysokości  104 211 320,  tj. 
94,9 % planu rocznego po zmianach w tym: 

                                                                                               Plan                Wykonanie             % 

 - wydatki bieżące                                                        84 071 091 zł      81 396 549 zł     96,82 

   co stanowi 78,1 % wydatków wykonanych                                 

 

 - wydatki inwestycyjne            25 777 393 zł      22 814 771 zł     88,51                        
                                                          

 co stanowi  21,9 %  wydatków wykonanych                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


