WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ,
KTÓRYM W 2020 R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ.

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 35 ze zmianami) Burmistrz Miasta Kościana podaje do wiadomości publicznej
wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Lp.

Imię i nazwisko/Nazwa

1.

STOWARZYSZENIE
„CF CROSS TRAINING”

2.

STOWARZYSZENIE
„DODAJMY ŻYCIA DO LAT”

3.

STOWARZYSZENIE
KLUB SPORTÓW WALKI
„NOKAUT”

4.

„SZYMKOWIAK KLUB”
ROMAN SZYMKOWIAK

Podstawa prawna udzielenia
pomocy publicznej
Na podstawie § 2 ust. 3, § 4, § 6 ust. 2
uchwały Nr XXIV/259/17 Rady Miejskiej
Kościana z dnia 29 czerwca 2017 r. w
sprawie określenia szczegółowych zasad,
sposobu i trybu umarzania, odraczania
terminu płatności lub rozkładania na raty
spłat należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym przypadających Gminie
Miejskiej Kościan lub jej jednostkom
organizacyjnym
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cywilnoprawnym przypadających Gminie
Miejskiej Kościan lub jej jednostkom
organizacyjnym
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uchwały Nr XXIV/259/17 Rady Miejskiej
Kościana z dnia 29 czerwca 2017 r. w
sprawie określenia szczegółowych zasad,
sposobu i trybu umarzania, odraczania
terminu płatności lub rozkładania na raty
spłat należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym przypadających Gminie
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