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Wykaz osob prawnych i fizycznych 
ktorym udzielono pomocy publicznej 

(dotyczy roku budzetowego 2009) 

Imi~ i nazwisko/nazwa przedsi~biorstwa 

l.ATRlA Sp. Z 0.0. 


2.Kielbasa Krystian 

3.Szeja Henryk 


Wykaz sporzqdzono zgodnie z art. 37 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. 0 jinansach publicznych(Dz. U Nr 157 poz.1240 ze zm.) 
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogloszen Urz~du Miejskiego w 
Toszku w terminie od 31 maja 20l0r do dnia 30 czerwca 20l 0r. 
oraz na stronach B1P Urz~du Miejskiego w Toszku. 
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£Q oszek Toszek dn. 28.05.2009r. 

Wykaz osob prawnych i fizycznych 
ktorym udzielono pomocy publicznej 

(dotyczy roku bud:ietowego 2008) 

lmi~ i nazwisko/nazwa przedsi~biorstwa 

I.CRASS Gliwice 

Wykaz sporzqdzono zgodnie z art. 14 pkt 2 litf) ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. ofinansach publicznych(Dz. U Nr 249 poz.2104 ze zm.) 
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogloszen Urz,?du Miejskiego w 
Toszku w terminie od 31 maja 2009r do dnia 30 czerwca 2009r. 
oraz na stronach BIF Urzedu Miejskiego w Toszku. 
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I f' '!iQ II· ,.,..,' Wykaz osob prawnych i f1zycznych 

ktorym udzielono pomocy pubJicznej 
(dotyczy roku budzetowego 2007) 

Imif i nazwisko/nazwa przedsifbiorstwa 

1.Szpital Psychiatryczny w Toszku 

2.Aleksander Osman 


Wykaz sporzqdzono zgodnie z art. 14 pkt 2 litf) ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. 0 finansach publicznych(Dz. U Nr 249 poz.21 04 ze zm) 
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogloszefz Urz'idu Miejskiego w 
Toszku w termnie od 31 maja 2008r do dnia 30 czerwca 2008r. 
oraz na stronach BlP Urz'idu Miejskiego w Toszku. 
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