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URODZENIA
14. 03. - Maja Monika Wojtkowiak, Kąkolewo
22. 03. - Lena Łopacińska, Osieczna
23. 03. - Piotr Jacek Rachmajda, Grodzisko
31. 03. - Zuzanna Natalia Skrzypczak, Osieczna
31. 03. - Krzysztof Rejek, Kąty
01. 04. - Piotr Franciszek Stefański, Osieczna
06. 04. - Michalina Kociucka, Kąkolewo
09. 04. - Zofia Pazoła, Kąkolewo

ZGONY
21. 03. - Bolesław Kretschmer (1941), Trzebania
22. 03. - Bernard Walenty Szmatuła (1922), Kąkolewo
01. 04. - Zbigniew Stefan Kubacki (1946), Osieczna
06. 04. - Stefan Stanisław Pieprzyk (1954), Łoniewo
08. 04. - Czesława Szydłowska (1924), Osieczna
09. 04. - Marian Adam Guzikowski (1952), Osieczna
15. 04. - Monika Picz (1936), Kąkolewo
20. 04. - Janina Fischer (1925), Łoniewo

Z łóż życzenia 
Iwonie - 23 V

Iwona Muszyńska

z Kąkolewa

Wiktorowi - 21 V

Wiktor Pecolt
z Grodziska

Iwona znaczy „pani z łukiem ciso-
wym w ręku”. Brzmi groźnie, bo też
Iwona nie ma najłatwiejszego cha-
rakteru. Gdy coś nie idzie po jej myśli
jak jeż zwija się w kłębek wystawia-
jąc kolce. Nie jest przesadną idea-
listką. Lubi pieniądze i ceni sobie
zaszczyty. Ale jest też wyjątkowo
zdolna i może osiągnąć sukces w
każdej wybranej przez siebie dzie-
dzinie nie zaniedbując domu, dzieci,
męża. Jej kolorem jest niebieski, ro-
śliną lubczyk, zwierzęciem jeż, a zna-
kiem zodiaku Waga. Imieniny
obchodzi także 27 października. 

W gminie Osieczna mieszkają 33
Iwony. Najstarszą z nich jest Iwona
Łukaszczyk ze Świerczyny, która w
tym roku kończy 67 lat, najmłodsza -
Iwona Wierzbińska z Dobramyśli w
tym roku kończy 23 lata. Najwięcej
pań o imieniu Iwona mieszka w
Osiecznej i Kąkolewie - jest ich tam
po 9, 6 mieszka w Świerczynie, 2 - w

Ziemnicach, i po 1 w: Dobramyśli,
Łoniewie, Kątach, Trzebani, Witosła-
wiu, Wojnowicach i Wolkowie.
Wszystkim paniom Iwonkom ży-
czymy szczęścia i zdrowia.

Wiktor znaczy „zwycięzca”. Jest
nim nie tylko na polu walki, ale w cza-
sie pokoju, w ogniu dyskusji, w po-
tyczkach miłosnych. Każdy Wiktor
dba o dom i rodzinę. Uwielbia ro-
mantyczne podróże i miłe towarzy-
stwo. Jest konserwatystą, dlatego
jego rady są wyważone i cenne.
Chętnie udziela pomocy. Jest czło-
wiekiem gościnnym, szczerym, spra-
wiedliwym i prawdomównym. Jego
kolorem jest żółty, rośliną goryczka,
zwierzęciem zielona żabka, liczbą
szóstka, a znakiem zodiaku Panna.
Wiktor obchodzi imieniny wiele razy
w roku. Poza 21 maja także: 25 lu-
tego, 6 marca, 12 kwietnia, 6, 8, 14,
17 i 28 maja, 21 i 28 lipca, 1, 16 i 30
września, 17 października oraz 8 lis-
topada.

W naszej gminie Osieczna
mieszka 11 panów o imieniu Wiktor.
Mimo że Wiktorów jest tak niewielu,
to widać, że imię to nie wychodzi z
mody, a w ostatnich latach wręcz
zyskało na popularności, bowiem aż
7 Wiktorków urodziło się po 2000
roku. Najmłodszy z nich Wiktor Pe-

colt z Grodziska niedawno skończył
dwa latka, najstarszy - Wiktor Szyd-
łowski z Osiecznej wkrótce będzie
świętował dziewięćdziesiąte uro-
dziny. Najwięcej, bo aż 4 Wiktorów
mieszka w Kąkolewie, 2 w Wojnowi-
cach, i po 1 Wiktorze w Osiecznej,
Łoniewie, Dobramyśli, Grodzisku i
Ziemnicach. Życzymy im zdrowia i
pogody ducha!

Prowadząc działalność gospo-
darczą należy pamiętać o spraw-
dzeniu, czy działalność jaką
prowadzimy wymaga posługiwania
się kasą fiskalną – rejestrującą.

Kasa rejestrująca to urządzenie
elektroniczne, służące do rejestra-
cji obrotu oraz kwot podatku na-
leżnego ze sprzedaży detalicznej.

Zgodnie z przepisami art. 111
ustawy o podatku od towarów i
usług ( Dz. U. Z 2011, Nr 177, poz./
1054 z późn. zm) podatnicy doko-
nujący sprzedaży na rzecz osób fi-
zycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej oraz na
rzecz rolników ryczałtowych mają
obowiązek prowadzić ewidencję
obrotu i kwot należnego podatku
przy zastosowaniu kas rejestrują-
cych.

Nie musimy posiadać kasy fis-
kalnej, gdy sprzedajemy towary
lub świadczymy usługi tylko i wy-
łącznie na rzecz firm lub organiza-
cji, organów administracji
państwowej i samorządowej w
przeciwnym wypadku zgodnie z
w/w przepisami musimy sprzedaż
ewidencjonować przy użyciu kasy
fiskalnej.

Od tej zasady są jednak wyjątki
-  zwolnienia z obowiązku posia-
dania kasy fiskalnej. Od 1 stycznia
2013 roku jeżeli dokonujemy
sprzedaży na rzecz osób fizycz-
nych nieprowadzących działalno-
ści gospodarczej oraz na rzecz
rolników ryczałtowych i obroty
nasze nie przekroczyły kwoty 20
tys. zł. nie trzeba prowadzić ewi-
dencji obrotu przy użyciu kasy fis-
kalnej. Oznacza to, że każda
sprzedaż dokonywana po osiąg-
nięciu tego pułapu obrotów musi
obowiązkowo być zarejestrowana
na kasie. Do tej pory limit ten wy-
nosił 40 tys. zł. 

W przypadku jednak, gdy doko-
nujemy sprzedaży towarów takich
jak: papierosy, alkohol w tym piwo,
części samochodowe, sprzęt ra-
diowy i telewizyjny, telekomunika-
cyjny, wyroby z metali
szlachetnych, gazu płynnego i

paliw, a także przewozu osób,
kasę fiskalną musimy posiadać od
pierwszego dnia sprzedaży.

Konsekwencją obniżenia limitu
obrotu z 40 tys. zł do 20 tys. zł, dla
podatników kontynuujących dzia-
łalność w 2013 roku, którzy w roku
2012 przekroczyli limit 20 tys. zł, a
nie przekroczyli limitu 40 tys. zł jest
obowiązek ewidencjonowania
obroty przy użyciu kasy fiskalnej
od dnia 1 marca 2013 roku.

Podatnicy, którzy rozpoczną
ewidencję obrotów przy użyciu kas
fiskalnych w obowiązujących ter-
minach mają prawo do ulgi na
zakup kasy. Ulga ta wynosi 90%
ceny netto (bez VAT) kasy, ale nie
więcej jak 700,-zł. Aby z tej ulgi
skorzystać, należy przed zainsta-
lowaniem kasy zawiadomić urząd
skarbowy ile będziemy mieć kas i
gdzie będą zainstalowane a na-
stępnie zawiadomić o dokonaniu
instalacji kasy (w ciągu 7 dni). 

Zwrot tej kwoty w przypadku
podatników zwolnionych podmio-
towo z podatku VAT następuje na
wniosek podatnika. Natomiast w
przypadku podatników VAT odli-
czenie za kasę może być doko-
nane w deklaracji podatkowej dla
podatku od towarów i usług za
okres rozliczeniowy, w którym roz-
poczęto ewidencjonowanie obro-
tów i kwot podatku należnego, lub
za okresy następujące po tym
okresie.

Należy pamiętać, że w przy-
padku gdy mamy obowiązek ewi-
dencjonowania sprzedaży przy
użyciu kasy fiskalnej, a dokonamy
sprzedaży z pominięciem kasy fis-
kalnej albo nie wydamy paragonu
narażamy się na przestępstwo lub
wykroczenie skarbowe. Nieprze-
strzeganie tych obowiązków skut-
kuje nałożeniem mandatów,
których wysokość zależy od wagi
popełnionego czynu.

RENATA LACHIEWICZ

KIEROWNIK DZIAŁU OBSŁUGI

BEZPOŚREDNIEJ URZĘDU

SKARBOWEGO W LESZNIE

KASY FISKALNE
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