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Imię i nazwisko osoby fizycznej , nazwa osoby prawnej 
oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej

Rodzaj udzielonej ulgi

1 KRA -BIN SP. Z O. O. Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę.

2 Krystyna Gola Zwolnienie na podstawie ustawy o podatku rolnym.

3 SUDPACK sp. z o. o.
Zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w 
Kłobucku Nr 451/XLVI/2014  z dnia 30.09.2014 r. 

4 PPH SAGAN sp. jawna 
Rozłożenie na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za 
zwłokę.

5 ADBOR Borowieccy sp. j. Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę.

6 ZPHU EKO-OGRÓD Andrzej Grzeliński Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę.

7
Bronisława Badurska Usługi Pralnicze Biel-Chem 
SŁAWA 

Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę.

8 Joanna Sołtysiak  Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę.

9 Iwona Kowalska F’’Aleksandra Cafe” Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę.

10 HEMAP  Henryk Krysiak Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę.

                  Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit.  g  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
                                                                                          (Dz. U. z 2021 r.  poz. 305, z późn. zm.)  

podaję do publicznej wiadomości 

WYKAZ

osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 
 którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku.



11 PAB PLANETA Henryk Syguda Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę.

12 Stanisław Musiał  PPHU STANPOL Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę.

13
Aleksandra Rycharska, Michał Parkitny PPH 
ALEKSANDRA sc

Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę.

14 Paweł Kowalczyk   PPHU FERGOPOL
Zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w 
Kłobucku Nr 450/XLVI/2014 .

15 Roman Zając  ROMTRANS
Zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w 
Kłobucku Nr 450/XLVI/2014 .

16 Karol Kuś –  KAR- MAG Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę.

17 ZPHU EKO-OGRÓD Andrzej Grzeliński Umorzenie zaległości z tytułu dzierżawy gruntu wraz z odsetkami za zwłokę .

18 Meble Borowieccy Elżbieta Borowiecka Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę.

19 Konrad Pawlik
Rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłaty za najem lokalu użytkowego  wraz z 
odsetkami za zwłokę 

20 Sklep SMOK – Halina Zarska -Krupa
Umorzenie 50 %  czynszu netto wraz z odsetkami za zwłokę i rekompensatą w 
wysokości 40 euro za koszty odzyskania należności z tytułu najmu lokalu użytkowego .

21  PHU " TRANS-MAX" Andrzej i Renata  Szaflik sc
50% umorzenie zaległości podatkowej   z tytułu  podatku od środków  transportowych  
wraz z odsetkami za zwłokę. 

22 Dądela Artur PHU JODART
Umorzenie zaległości podatkowej  z tytułu  podatku od środków  transportowych  wraz z 
odsetkami za zwłokę .

23   Jakub Kowalik QBA-TRANS
Umorzenie zaległości z tytułu  podatku od środków transportowych wraz z odsetkami za 
zwłokę .

24 Miejska Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Kłobucku Rozłożenie na  raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

25 Miejska Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Kłobucku Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia pracownika młodocianego.

26 Zakład Usługowy PAULINA Małgorzata Boroń Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia pracownika młodocianego.

27 ŚLUSARSTWO Władysław Kowalski Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia pracownika młodocianego.

28 MAGIA URODY Profesjonalny Salon Wizażu i Stylizacji Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia pracownika młodocianego.



29
Blacharstwo, Lakiernictwo Pojazdowe Sprzedaż Części i 
Wymiana Tłumików Krzysztof Siudeja 

Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia pracownika młodocianego.

30
Studio Fryzjerskie i Kosmetyczne WIKTORIA Błażej  
Adamus

Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia pracownika młodocianego.

31 FHU LIBRETO Robert Caban Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia pracownika młodocianego.

32 ITL M. Kiciński, M. Chęć sp. j. Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia pracownika młodocianego.

33
PPH ALEKSANDRA s.c. Aleksandra Rycharska,  Michał 
Parkitny

Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia pracownika młodocianego.


