/

Umorzone nale noś ciw II kwartalę 2al2 r,
Ministerstwo Kultury iDziedzictwa Narodowego dział ając napodstawie art.36 ust. 5 ustawy
o finansach publicznych ( Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz, l0I4 z póź n. zm.) podaje do
publicznej wiadomoś ci wykaz podmiotów, którym udzielono umorzenia niepodatkowej
nale noś cibudzetu państwa w II kwartale2012 r.

Decyź la
Lp.

Naanva

podmiotu

okreś lająca

Kwota

Decyzja

kwotę

zobowiązania

umorzeniowa

Podstawa prawna

na]e noś ci
1

Krzysztof Rybka

|l

K362107

600,00 zł .

z dnia

3lBABl2012

ań. 67d § 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 'l997 r. Ordynacja

z dnia

02.08.2007

21

r

,05.2012

r.

podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8
poz. 60 z pó n, zn,) w związku z
ań. 56 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (Dz. U. z dnia24
wrześ nia 20O9 r. z pó n. zm.)
o.az aft. 104 ustawy z dnia 'l4
czerwca 1960 r. Kodeks
postępowan ia administracyjnego

(Dz. U, z 2000 r. Nr 98 poz. ,t071

z pó n. an.)
2.

Sebastian Betlej

ll K 335/07

800,00 zł .

4lBABl2012z

z dnia

dnia

22,08.2012 r

21

.O5.2012

r.

ań, 67d § 1 ustawy z dnia2g
sierpnia 'l997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8
poz. 60 z pó n. zm.) w związku z
ań. 56 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (Dz. U, z dnia24

wź eś nia2QO9

r,

z pó n. zm.)

oraz ań, 104 ustawy z dnia 14

czeruca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98poz.1071

zDó n, zm.
3.

stoWarzyszenie

40lDEl2007 z

Ańystyczne Kańki

dnia

3,1

2007 l,

lipca

32.000,00 zł .

5lBABl2012z
dnia
18.06.20'12

r.

ań. 67d § 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8
poz. 60 z pó n. ml.) w związku z
ań. 56 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (Dz, U. z dnia24
wrześ nia 2O09 r. z póź n. zm.)

oraz ań. ,l04 ustawy z dnia 14

czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracvineqo

(Dz. U, z 2000 r. Nr 98 poz. 1071

zoóź n.ml.)
4.

Fundacja Dokumentacji

1/DWM/2005

Dziedzictwa Kultury

z dnia 06

z dnia

Narodowej Polski

grudnia

18.06.2012

2005

r,

100.000,00 zł .

618A812012r.
r.

ań. 67d § 1 ustawy zńia29
,l997
§ierpnia
r, Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8
poz. 60 z póź n, zn.) w związku z
ań. 56 u§t- J ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (Dz. U. z dnia24
wrześ nia 2009 r. z póź n. zm.)
oraz arl. 104 ustawy z dnia 14

czeruca 1960

r.

Kodeks

po§tępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071

zpó n. Z,tl.

