SPRAWOZDANIE O ZALEGŁYCH NALEŻNOŚCIACH PRZEDSIĘBIORCÓW Z TYTUŁU
ŚWIADCZEŃ NA RZECZ SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Sprawozdanie:

X

I

w roku:

I. Kwartał:

Korekta:
2007

II. Nazwa organu właściwego do poboru należności: Wójt Gminy Tarnowiec
III. NIP organu właściwego do poboru należności:
IV. Kod województwa:

18

V. Kod rodzaju zaległości:

D

685—16-02-771

VI. Kwota zaległych należności przedsiębiorców oraz odpowiednio odsetki za zwłokę
Sekcja
PKD
A
B
C
D

Nazwa grupowa PKD

w tys PLN:

Kwota zaległości

Kwota odsetek

44

8

13
13

4
4

57

12

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
Rybołówstwo i rybactwo
Górnictwo i kopalnictwo, w tym:
(10) górnictwo węgla kam. i brunatnego, wydobywanie torfu
Przetwórstwo przemysłowe, w tym:
(15) produkcja artykułów spożywczych i napojów
(17, 18 i 19) włókiennictwo, produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich
oraz produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych
(20) produkcja drewna i wyrobów z drewna
(26) produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych
(27) produkcja metali
(31.4) produkcja akumulatorów, ogniw i bateri akumulatorowych

E
F
G

H
I

J
K
L
M
N
O
P
Q

(31.6) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie inidziej
nie sklasywikowanego
(34.1) produkcja pojazdów mechanicznych
(34.2) produkcja nadwozi pojazdów mechanicznych; produkcja
przyczep i naczep
(35.1) produkcja i naprawa statków i lodzi
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektr., gaz i wodę
Budownictwo, w tym:
(45.21) budownictwo ogólne i inżynieria drogowa
Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów mech., motocykli
oraz art. użytku osobistego i domowego, w tym:
(51) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami
mechanicznymi i motocyklami
Hotele i restauracje
Transport, gospodarka magazynowa i łączność, w tym:
(60.2) pozostały transport lądowy
(61.1) morski i przybrzeżny transport wodny
(63.2) pozostała działalność wspomagająca transport
Pośrednictwo finansowe
Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej
Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe
ubezpieczenia społeczne
Edukacja
Ochrona zdrowia i opieka społeczna
Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i
indywidualna
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
Organizacje i zespoły eksterytorialne
Suma zaległości

Uwagi:
Osoba sporządzająca sprawozdanie:
Agata Augustyn
(imię i nazwisko)

Kierownik wydziału Finansowego
(stanowisko służbowe)

Osoba upoważniona do kontaktów, z Min. Fin. w sprawie przedstawionej informacji:

16.04.2007r.
(data)

(podpis kierownika organu)
telefon:

134436913

Agata Augustyn
(imię i nazwisko)

Kierownik wydziału Finansowego
(stanowisko służbowe)

fax.:
e-mail:

134424011
aaugustyn@ugtarnowiec.wp.pl

