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PODATKI ROKU 2008

Nasi dzielnicowi

Dzie" j#zyków obcych

   Nad bezpiecze!stwem mieszka!-
ców gminy Osieczna czuwa czterech 
policjantów z kierownikiem na czele.  
Rewir Dzielnicowych w Osiecznej 
jest jednostk" Komendy Miejskiej 
Policji w Lesznie. 
   Dzielnicowi dzia#aj" na terenie ca-
#ej gminy i niemal ka$dy z policjan-
tów ma swój rewir. Kierownik – 
m#odszy aspirant Andrzej Zbiorczyk 
(na zdj%ciu) jest odpowiedzialny za 
ca#o&' pracy. Posterunek ma sta#y 
dy$ur od poniedzia#ku do pi"tku w 
godzinach od 8 do 10. Wtedy te$ 
mo$na dzwoni' pod nr tel. 065 5350 

007 lub na komórk% s#u$bow" 
609 802 559. W innych godzinach 
wszelkie zg#oszenia przyjmowane s" 
pod nr tel. 997 w Lesznie. 
   Je&li istnieje taka potrzeba osieccy 
policjanci pomagaj" w pracy kole-
gom z Leszna. 
- Szczególnie przy zabezpieczaniu 
stadionu podczas meczów !u!lowych 
i innych sportowych, czy kulturalnych 
imprez  – t#umaczy szier$. sztab. D. 
Kaminiarz.

T" akcj" zorganizowali pracownicy Nadle#nictwa Karczma Borowa. 
Zaprosili m$odzie! do walki z larwami szrotówki kasztanowiaczka w 
pobliskich lasach. Do akcji w$%czyli si" uczniowie klas pierwszych 
gimnazjum z K%kolewa. Towarzyszy$y im nauczycielki I. Fiebich i M. 
Joachimiak. Zebrane w lesie li#cie palili i zakopywali. Po pracy 
wszyscy razem spotkali si" przy ognisku.

   Z okazji Europejskiego Dnia J%zy-
ków Obcych, który w tym roku odby-
wa# si% pod has#em „Mniejszo&ci j%-
zykowe. Tolerancja j%zykowa”, gru-
py uczniów Zespo#u Szkó# w Osiecz-
nej przygotowa#y dziesi"tki projek-
tów, na podstawie których uczniowie 
pod opiek" nauczycieli j%zyków ob-
cych przygotowali audycje radiowe. 
W formie plakatów, albumów i pre-

zentacji multimedialnych przedsta-
wiono rozmieszczenie i charaktery-
styk% mniejszo&ci j%zykowych w Pol-
sce,  opisano histori% i struktur% j%zy-
ka Esperanto, budowano s#owniki 
gwary wielkopolskiej, zilustrowano 
zjawisko dialektów w obr%bie j%zyka 
polskiego, a tak$e system zapo$ycze! 
i problemy ró$nic j%zykowych na 
ró$nych kontynentach. 

Sztab XVI Fina!u Wielkiej Orkiestry "wi#tecznej pomocy mieszcz#cy si$ w 
Zespole Szkó! w Osiecznej zwraca si$ z pro%b# o zg!oszenie wszystkich, 
którzy swym wyst$pem chcieliby uatrakcyjni& koncert, który odb$dzie si$ 
w dniu 13 stycznia 2008 roku w sali M-GOK w Osiecznej. Czekamy do 14 
grudnia 2007 roku pod numerem telefonu 0-65 5350508

PODATEK ROLNY
   Podatek rolny w gminie ustalany 
jest od oficjalnej ceny skupu $yta. W 
tym roku obwieszczenie okre&la, $e 
cena ta wynosi 58,29 z# za kwintal. 
(eby obliczy' podatek rolny cen% 
skupu za kwintal $yta mno$y si% razy 
2,5. Radni mog" okre&lon" cen% sku-
pu obni$y'. W naszej gminie podj%to 
uchwa#% i$ wynosi' ona b%dzie 45 z# 
za kwintal. A zatem podatek rolny od 
hektara przeliczeniowego na rok 
2008 wyniesie 112,5 z#.

PODATEK 
OD NIERUCHOMO"CI

   W tej kategorii podatków uchwalo-
no kilka stawek. I tak:

1. Od gruntów:     
a) zwi"zanych z prowadzeniem dzia-
#alno&ci gospodarczej bez wzgl%du na 
sposób zakwalifikowania w ewiden-
cji gruntów i budynków - 0,65 z# od 1 
m2 powierzchni, 
b) pod jeziorami, zaj%tych na zbiorni-
ki wodne retencyjne lub elektrownie 
wodne - 3,74 z# od 1 ha powierzchni,
c) pozosta#ych, w tym zaj%tych na 
prowadzenie odp#atnej statutowej 

Rada podj$!a uchwa!$ w sprawie podatków na rok 2008. W po-
równaniu z rokiem ubieg!ym podatki wzrastaj# o wielko%& inflacji. 
Kilka z nich nie ulega zmianie, m.in. op!ata targowa oraz podatek 
od nieruchomo%ci w lokalach w których prowadzi si$ dzia!alno%& 
gospodarcz#.

dzia#alno&ci po$ytku publicznego 
przez organizacje po$ytku publiczne-
go - 0,16 z# od 1 m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich cz$%ci: 
a) mieszkalnych - 0,55 z# od 1 m2 
powierzchni u$ytkowej,
b) zwi"zanych z prowadzeniem dzia-
#alno&ci gospodarczej oraz od budyn-
ków mieszkalnych lub ich cz%&ci za-
j%tych na prowadzenie dzia#alno&ci 
gospodarczej - 17,55 z# od 1 m2 po-
wierzchni u$ytkowej,
c) zaj%tych na prowadzenie dzia#al-
no&ci gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materia#em siew-
nym - 8,86 z# od 1 m2 powierzchni 
u$ytkowej,
d) zaj%tych na prowadzenie dzia#al-
no&ci gospodarczej w zakresie udzie-
lania &wiadcze! zdrowotnych - 3,84 
z# od 1 m2 powierzchni u$ytkowej,
e) pozosta#ych, w tym zaj%tych na 
prowadzenie odp#atnej statutowej 
dzia#alno&ci po$ytku publicznego 
przez organizacje po$ytku publiczne-
go - (gospodarcze) – 5,04 z# od 1 m2 
powierzchni u$ytkowej, - (letnisko-
we) - 6,37 z# od 1 m2 powierzchni 
u$ytkowej.  
                   

3. Od budowli  - 2% ich warto&ci 
okre&lonej na podstawie art. 4 ust. 1 
pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i 
op#atach lokalnych.

OP'ATY TARGOWE
      Ustala si% stawk% op#aty targowej 
od sprzeda$y dziennie: 
- 18,50 z#.
- w czasie: Dni Osiecznej i Odpustu 
Porcjunkuli w Klasztorze Franciszka-
nów - 55,00 z# 
   Za sprzeda$ p#odów rolnych z tzw. 
„wolnej r%ki” przez osoby nieprowa-
dz"ce dzia#alno&ci gospodarczej op#a-
ta wynosi - 5,80 z# dziennie.

PODATEK OD "RODKÓW 
TRANSPORTOWYCH

   Dotyczy tylko w#a&cicieli samocho-
dów ci%$arowych, ci"gników, przy-
czep i naczep oraz autobusów. Ze 
szczegó#ow" tabel" op#at zapozna' 
si% mo$na w siedzibie urz%du lub na 
stronie internetowej urz%du.

OP'ATA 
OD POSIADANIA PSA

   Nie ma ju$ podatku od posiadania 
psa. Rada mo$e ustali' op#at%. Radni 
w Osiecznej zdecydowali, $e tej 
op#aty w 2008 roku nie b%dzie.

   Towarzystwo Ziemi Osieckiej 
dzia!a w naszej gminie od 12 lat. 
Liczy ponad 50 cz!onków. Od maja 
br. nowym zarz#dem kieruje pre-
zes Renata Heli(ska.
   Regionali&ci z TZO skupiaj" swoj" 
dzia#alno&' m.in. na historii lokalnej, 
ochronie zabytków Ziemi Osieckiej i 
zbieraniu pami"tek narodowego dzie-
dzictwa.
   O tym co uda!o si$ im zrobi& w 
minionym pó!roczu i o ambitnych 
planach na przysz!o%& b$dzie si$ 
mo)na dowiedzie& na otwartym 
zebraniu cz!onków TZO, które od-
b$dzie si$ 12.12.2007 r. o godz. 
17.30 w Szkolnym Schronisku M!o-
dzie)owym ,,MORENA’’  w Osiecz-
nej, ul. Ko%ciuszki 4. 


