
[ 3 ]PRZEGLĄD OSIECKI

Biuro Rachunkowe
DEKRET
Monika

Jankowska
Kąkolewo

ul. Krzywińska 21
64-113 Osieczna
tel. 501 128 779

Serdecznie
zapraszam
firmy

do współpracy!

Podatek rolny
Jak zawsze podatek rolny usta-

lany jest według oficjalnej ceny
skupu żyta. W tym roku obwiesz-
czenie określa, że cena ta wynosi
37,64 zł za kwintal. Aby obliczyć
podatek rolny, cenę skupu za kwin-
tal żyta mnoży się razy 2,5. A
zatem podatek rolny od hektara
przeliczeniowego na rok 2011 wy-
niesie 94,10 zł. Można go zapłacić
maksymalnie w czterech ratach.
Termin pierwszej raty mija 15
marca. Kolejne raty przypadają na
15 maja, 15 września i 15 listo-
pada.Podatek od nieruchomości

W tej kategorii podatków
uchwalono kilka stawek. I tak:

1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej bez
względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budyn-
ków - 0,73 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrownie wodne - 4,15 zł od 1
ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku
publicznego - 0,19 zł od 1m2 po-
wierzchni,

2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0, 63 zł od 1

m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 18,59
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

c) zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w za-
kresie obrotu kwalifikowanym ma-
teriałem siewnym - 9,82 od 1 m2
powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w za-
kresie udzielania świadczeń zdro-
wotnych - 4,27 zł od 1m2
powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku
publicznego (gospodarcze) - 5, 09
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
(letniskowe) - 7,06 od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej.

3. Od budowli - 2% ich wartości
określonej na podstawie art. 4 ust.
1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych.

Decyzją Rady zwalnia się od
podatku od nieruchomości budynki
i grunty zajęte na potrzeby kultury,

Podatki 2011
Wiadomo już jakie będą przyszłoroczne podatki. Samorzą-dowcy podjęli tę decyzję na październikowej sesji Rady.

straży pożarnej, sportu, biblioteki i
gospodarki odpadami z wyjątkiem
części wykorzystywanych na pro-
wadzenie działalności gospodar-
czej.

Podatek od nieruchomości
mieszkańcy zobowiązani są zapła-
cić w czterech ratach - do połowy
marca, maja, września i listopada.Opłaty targowe

1. Ustala się stawkę opłaty tar-
gowej od sprzedaży dziennie:

- 20,00 zł
- w czasie Dni Osiecznej i Od-

pustu Porcjunkuli w Klasztorze
Franciszkanów - 60,00 zł

2. Za sprzedaż płodów rolnych
z tzw."wolnej ręki" przez osoby nie-
prowadzące działalności gospo-
darczej opłata wynosi 6,00 zł
dziennie. Ustalona opłata pobie-
rana jest w drodze inkasa w dniu
dokonywania sprzedaży.Podatek od środków trans-portowych

Dotyczy właścicieli samocho-
dów ciężarowych, ciągników, przy-
czep i naczep oraz autobusów. Ze
szczegółową tabelą tych opłat
można zapoznać się w siedzibie
Urzędu lub na stronie internetowej
Urzędu. Podatek od środków
transportowych płatny jest w
dwóch ratach, w terminie do 15 lu-
tego i 15 września. Należy go uiś-
cić bez wezwania w Banku
Spółdzielczym w Poniecu, Oddział
w Osiecznej na konto bankowe
Urzędu Miasta i Gminy w Osiecz-
nej, nr 51 8682 0004 2600 0273
2000 0010.

Przed kaplicą w Popowie od
1989 roku stoi już kamień, a na
nim tablica z napisem: „Mieszkań-
ców Popowa poległych pomordo-
wanych w II-giej światowej wojnie
wiecznym pokojem obdarz Panie”

- Każdego roku 1 września w
kaplicy odprawiana jest msza św.
w intencji osób, które zginęły w
czasie wojny. Początkowo wymie-
niano te osoby z imienia i na-
zwiska, później tego zaprzestano.
Dlatego w pamięci, szczególnie
młodszego pokolenia, nazwiska te
zaczęły się zacierać. Nie chcemy
by o nich zapomniano, dlatego po-
stanowiliśmy oddać im zasługi –mówi sołtys Krystyna Kra-jewska.

Pani sołtys wraz z radą sołecką
powzięła więc decyzję o postawie-
niu tablicy z nazwiskami konkret-
nych osób. Pieniądze na ten cel
powzięli ze środków własnych wsi,
ale potrzebna też była praca, siła
mięśni przy przenoszeniu i wkopy-
waniu ciężkiego kamienia.

- Zaangażowali się wszyscy, bo
przecież w Popowie jest wiele ro-
dzin, których ojcowie, dziadkowie
czy wujkowie oddali życie za oj-
czyznę. Pomógł też były pro-
boszcz parafii, który święcił
poprzedni obelisk – ksiądz Stani-

sław Tokarski.
Tablica została umiejscowiona

obok postawionej przez 21 laty.
Tak, by idąc na mszę spoglądać na
nazwiska, by wyryć je w pamięci,
tak jak zostały wyryte na kamieniu.

- Z realizacją zadania nie zdą-
żyliśmy na 1 września, uznaliśmy
jednak, że Święto Niepodległości
jest doskonałą okazją do uczcze-
nia pamięci naszych przodków.

W uroczystości poświęcenia
tablicy uczestniczyli mieszkańcy
Popowa oraz członkowie rodzin
pomordowanych przed kilkudzie-
sięciu laty. Mszę świętą odprawił
oraz poświęcenia dokonał ksiądz
Włodzimierz Lisek. Dla wielu była
ło wzruszająca chwila.

Na tablicy upamiętniono 12
osób. Są to:Józef Andrzejewski

Feliks Cichoszewski
Józef Górny
Stanisław Klak
Józef Kopeć

Franciszek Kordus
Stanisław Łupicki
Jan Maćkowiak

Stanisław Musielak
Franciszek Nadolny
Jan Pokrzywniak
Florian Stachowiak

Tablicą upamiętniającą pomordowanych podczas drugiejwojny światowej uczcili mieszkańcy Popowa Wonieskiegonarodowe Święto Niepodległości.

Aby pamiętali


