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Dwadzieścia
lat z piłką

Dwadzieścia lat istnieje już dru-
żyna Oldboys Osieczna. Z okazji
tego jubileuszu piłkarze wraz z
osobami towarzyszącymi zorgani-
zowali uroczystość. Zaprosili wła-
dze gminy. Józef Juchniewicz –
założyciel grupy przywitał wszyst-
kich, przedstawił pokrótce historię
grupy, wspominał piłkarzy, którzy
już odeszli, podziękował wszyst-
kim za zaangażowanie. Następnie
głos zabrał burmistrz Stanisław
Glapiak, który wraz z sekretarzem
Zenonem Fabiańczykiem oraz
przewodniczącym Rady Miejskiej
Romanem Lewickim złożyli ser-
deczne życzenia i gratulacje.
Wszyscy piłkarze i sympatycy
otrzymali z rąk Józefa Juchniewi-

cza i Andrzeja Kaczmarka pamiąt-
kowe statuetki. Był też czas na
wspomnienia i rozmowy. 

Z grupą Oldboys Osieczna
związani są piłkarze starsi, którzy
są tam od początku istnienia dru-
żyny, oraz młodsi, którzy dopiero
wstąpili do „szeregów”. Warunkiem
przystąpienia jest osiągnięcie
wieku 35 lat i pasja do gry w piłkę
nożną. Oldboye trenują – w zależ-
ności od pogody – na sali lub na
boisku. Rozgrywają też mecze,
niejednokrotnie gościli zaprzyjaź-
nionych piłkarzy z Holandii, im też
składali rewizyty. Przez dwie dzie-
siątki lat w historii Oldboyów zapi-
sało się tyle wydarzeń, że na
uroczystości było co wspominać.

Sprzedaż rzeczy z podatkiem czy bez podatku
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że źród-

łem przychodów jest odpłatne zbycie rzeczy, jeżeli nie następuje ono w ra-
mach działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół
roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie tej rzeczy.

Jeżeli więc sprzedaż rzeczy nastąpi co najmniej po upływie pół roku od
dnia nabycia i nie będzie miała miejsca w ramach działalności gospodar-
czej uzyskany przychód z tej sprzedaży nie będzie podlegał opodatko-
waniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie ma konieczności
wykazania go w zeznaniu podatkowym.

Okres pół roku liczy się od końca miesiąca, w którym nastąpiło naby-
cie tych rzeczy.

W przypadku gdy do sprzedaży dojdzie przed upływem pół roku, przy-
chód będzie należało wykazać w zeznaniu podatkowym.

Dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy jest różnica pomiędzy przy-
chodem uzyskanym ze sprzedaży rzeczy a kosztem nabycia, zmniejszona
o wartość nakładów poniesionych w czasie posiadania rzeczy. Jeżeli
koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze
źródła przychodów.

Uzyskany dochód ze zbycia rzeczy podlega opodatkowaniu podatkiem
dochodowym na ogólnych zasadach i należy go wykazać w zeznaniu
rocznym (PIT-36) składanym za rok podatkowy, w którym dokonano zby-
cia rzeczy.

Podstawa prawna: art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym
RENATA LACHIEWICZ

KIEROWNIK DZIAŁU OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ

URZĘDU SKARBOWEGO W LESZNIE

Potknięcia, poślizgnięcia, upadki mogą zdarzyć się każdemu i w róż-
nych sytuacjach. Tym bardziej jesteśmy na nie narażeni w okresie je-
sienno-zimowym, kiedy drogi, chodniki, trasy spacerowe są mokre,
oblodzone, pokryte śniegiem. 

Warto więc wiedzieć, że posiadacz polisy OC może uzyskać należne
odszkodowanie. Procedura likwidacji szkody – w tym przypadku wypłaty
pieniężnej – wygląda zupełnie inaczej niż w przypadku wypadków komu-
nikacyjnych. Punktem wspólnym tych dwóch przypadków jest posiadanie
polisy OC. Polisę tę musi posiadać osoba odpowiedzialna za zaistniałe
zdarzenie, która w jakiś sposób przyczyniła się do wypadku. 
W jaki sposób można przyczynić się do wypadku? Poprzez zaniedbanie,
w wyniku którego doszło do obrażeń ciała. Na przykład idziemy do są-
siada i na chodniku, przy jego posesji przewrócimy się i złamiemy nogę
czy rękę. Doznajemy wtedy obrażeń ciała, a wypadek zdarzył się w wyniku
zaniedbania sąsiada – bo nie zdążył odśnieżyć chodnika. Jeśli sąsiad jest
posiadaczem polisy OC i napisze nam oświadczenie, że w wyniku jego za-
niedbania doszło do wypadku, możemy starać się o wypłatę odszkodo-
wania. Nikt – ani my, ani sąsiad nic nie traci, a my z firmy
odszkodowawczej dostajemy odszkodowanie za doznane szkody. W ta-
kiej sytuacji dobrze jednak – dla pewności mieć osobę trzecią – świadka,
która potwierdzi, że widziała wypadek i poświadczy o zaistniałym zdarze-
niu. Pomocne w pozyskaniu odszkodowania mogą być również zdjęcia,
czy nagrania z monitoringu uwieczniające zdarzenie.

Tak jak we wcześniej opisywanych przez nas przypadkach o wielkości
obrażeń ciała świadczą dokumenty medyczne. Niezbędna jest zatem wi-
zyta u lekarza rodzinnego, chyba że po upadku trafiliśmy od razu do szpi-
tala.

Więcej informacji udziela Justyna Tycner – nr tel. 512-804-419

Potknięcia, poślizgnięcia

URODZENIA
14. 10. - Marcel Szpurka, Wojnowice
16. 10. - Wiktoria Zając, Drzeczkowo
23. 10. - Kalina Glapiak, Kąkolewo
25. 10. - Maksymilian Antoni Ścigacz, Kąty
27. 10. - Adam Niezgódka, Wojnowice
27. 10. - Andrzej Tomaszkiewicz, Witosław
06. 11. - Nadia Lis, Świerczyna

ZGONY
28. 10. - Czesław Władysław Zamelek (1921), Kąkolewo
02. 11. - Jan Nowak (1928), Kąty
06. 11. - Alfred Grzegorz Klabik (1955), Frankowo
09. 11. - Janina Kazimiera Tycner (1942), Łoniewo
13. 11. - Andrzej Sypniewski (1975), Kąkolewo
22. 11. - Rafał Czesław Graczyk (1967), Wolkowo


