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Rada Miejska w Osiecznej podjęła uchwałę dotyczącą podat-
ków na rok 2012. Sesja poświęcona tej sprawie odbyła się 27
października.
Radni uchwalili wysokość po-

datku rolnego, podatku od nieru-
chomości oraz podatku od
środków transportowych. Nato-
miast opłaty targowe pozostają
takie same jak w roku bieżącym.
Podatek rolny
Podstawą odliczenia podatku

rolnego jest oficjalna cena skupu
żyta ogłoszona przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego.
Komunikat Prezesa określa, że
cena kwintala żyta aktualnie wy-
nosi 74,18 złotych.
Aby obliczyć podatek rolny,

cenę skupu za kwintal żyta mnoży
się razy 2,5.
Radni naszej gminy podjęli

uchwałę, która obniża kwotę śred-
niej ceny skupu żyta, będącą pod-
stawą do obliczania podatku
rolnego. Otóż decyzją Rady na te-
renie gminy Osieczna cena za
jeden kwintal żyta wynosić będzie
50 złotych. A zatem podatek rolny
od hektara przeliczeniowego na
rok 2012 wyniesie 125 złotych. Po-
datek rolny można zapłacić ma-
ksymalnie w czterech ratach.

Termin pierwszej raty mija 15
marca 2012 roku. Kolejne raty
przypadają na 15 maja, 15 wrześ-
nia oraz 15 listopada.
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 - 0,75 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na

zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrownie wodne - 4,33 zł od 1
ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych

na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku
publicznego - 0,20 zł od 1m2 po-
wierzchni,
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,65 zł od 1

m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich

części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej -
19,00zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej.
c) zajętych na prowadzenie

działalności gospodarczej w za-
kresie obrotu kwalifikowanym ma-
teriałem siewnym - 10,24 od 1 m2
powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzieleniem

świadczeń zdrowotnych w rozu-
mieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez pod-
mioty udzielające tych świadczeń -
4,45zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej,
e) pozostałych, w tym zajętych

na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku
publicznego (gospodarcze) - 5,12
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
(letniskowe) - 7,36 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,
straży pożarnej, sportu, biblioteki i
gospodarki odpadami z wyjątkiem
części wykorzystywanych na pro-
wadzenie działalności gospodar-
czej.
Podatek od nieruchomości

mieszkańcy zobowiązani są za-
płacić w czterech ratach - do po-
łowy marca, maja, września i
listopada.
Opłaty targowe
1. Stawka opłaty targowej 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.

URODZENIA22. 10. - Jakub Smektała, Popowo Wonieskie30. 10. - Wojciech Niezgódka, Wojnowice01. 11. - Michał Vincent Jagiełło, Osieczna02. 11. - Lena Nadolna, Osieczna03. 11. - Zygmunt Wojciech, Świerczyna06. 11. - Aleksandra Wypych, Dobramyśl10. 11. - Julia Michalak, Kąkolewo
ZGONY11. 10. - Aurela Teresa Walenciak (1956), Kąty23. 10. - Halina Płaczek (1946), Grodzisko26. 10. - Marta Prałat (1942), Łoniewo30. 10. - Anna Woźniak (1926), Grodzisko14. 11. - Maria Cieślak (1949), Świerczyna14. 11. - Jerzy Kołodziej (1967), Frankowo

W Przedszkolu Samorządowym „Akademia Pana Kleksa” w
Osiecznej odbyło się uroczyste pasowanie na przedszkolaka. Do
wspólnoty Akademii przyjęto aż 32 małych żaków. W uroczysto-
ściach udział wzięli rodzice, którzy pomogli przygotować imprezę.


