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Rozlicz PIT w Gminie Oleśnica!
A Twoje podatki wrócą do Ciebie

MATERIAŁ PROMOCYJNY

Z

roku na rok rośnie liczba mieszkańców gminy
wiejskiej Oleśnica. Niestety wciąż pozostaje spora grupa mieszkańców, którzy choć
zamieszkują w jednej z miejscowości gminnych, przy składaniu deklaracji podatkowej PIT,
z różnych powodów, nie wskazują aktualnego adresu zamieszkania na terenie gminy Oleśnica.
Jedną z przyczyn może być mylenie przez mieszkańców Gminy
Oleśnica (gmina wiejska) z Gminą Miasto Oleśnica (gmina miejska). W obu tych gminach obowiązuje ten sam kod pocztowy
(56-400). Wielu mieszkańców
gminy jeszcze nie zameldowało się w miejscu swojego aktualnego pobytu i w deklaracji PIT
wpisują adres swojego meldunku zamiast adresu zamieszkania.
Sytuacja ta wpływa na znaczne
zmniejszenie dochodów gminy.

chodowego od osób fizycznych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy podatnik, w swojej
deklaracji PIT, powinien wskazać adres zamieszkania na dzień
31 grudnia 2020 r. Adres zameldowania w tym przypadku nie
ma znaczenia, tj. nie trzeba być
zameldowanym na terenie gminy Oleśnica, wystarczy zamieszkiwać w jednej z jej miejscowości w ostatnim dniu 2020 roku.
Wskazywanie przez podatnika
aktualnego adresu zamieszkania w deklaracji PIT ma bezpośredni wpływ na wysokość dochodu budżetu gminy, w której
podatnik zamieszkuje. 38,23 %
z odprowadzanego przez każdego podatnika, zamieszkującego
teren gminy Oleśnica, podatku
dochodowego, trafia do budżetu gminy Oleśnica. Środki te są
przeznaczane na komunikację autobusową, rozbudowę i utrzymanie: dróg, chodników, oświetlenia,
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz inne zadania związane m.in. z ochroną środowiska, oświatą, kulturą i sportem.
Można powiedzieć, że wszyscy
mieszkańcy, będący podatnikami z terenu gminy, mają pośrednią korzyść ze złożenia deklaracji PIT: część ich podatku zasili
budżet gminy, który zostanie
przeznaczony na realizację zadań, które wpłyną na poprawę

ZASADY ROZLICZENIA

Kampania informacyjna „Rozlicz PIT w Gminie Oleśnica! A
Twoje podatki wrócą do Ciebie”
ma na celu zmianę tej sytuacji.
W ramach wspomnianej akcji
przypominamy wszystkim mieszkańcom z terenu gminy Oleśnica
o obowiązku wskazywania aktualnego adresu pobytu, na terenie gminy wiejskiej Oleśnica,
podczas rozliczania podatku do-

INWESTYCJE DROGOWE, INFRASTRUKTURA WODNO-ŚCIEKOWA, EDUKACJA

Gmina Oleśnica – plany na rok 2021
J

ak zaznacza wójt gminy Oleśnica Marcin Kasina, rok ubiegły
- choć niewątpliwie trudny - nie
nadwyrężył drastycznie kondycji
finansowej Gminy i nie zachwiał
tendencji wzrostowych. „Systematycznie przybywa mieszkańców, pojawiają się nowe inwestycje, mamy również ambitne,
acz wykonalne plany związane
z rokiem bieżącym”.

● kontynuacja budowy chodnika
w pasie drogi wojewódzkiej nr
340 na odcinku Oleśnica-Nowosiedlice;
● przebudowa drogi wewnętrznej
w Poniatowicach;
● budowa chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej w Bystrem (ulica Pogodna);
● II etap budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy.

GŁÓWNE INWESTYCJE
GMINNE
W 2021 ROKU:
Infrastruktura drogowa
●
przebudowa drogi w Krzeczynie (na którą pozyskano fundusze zewnętrzne w kwocie ponad
1 300 000 złotych);
●
drugi etap przebudowy drogi
gminnej w Smardzowie;

Złożono również wnioski o dofinansowanie przebudowy drogi w
Ligocie Polskiej (przysiółek Dębowy Dwór) oraz drogi w miejscowości Zimnica.
W bieżącym roku ma także zakończyć się budowa wschodniej
obwodnicy Oleśnicy (3,5-kilometrowy odcinek z czego ponad
2,5 km na terenie gminy Oleśni-

jakości i komfortu życia mieszkańców i sprawią, że pieniądze
odprowadzane na podatek dochodowy wrócą w postaci realizowanych przez gminę inwestycji.
NA CO IDĄ PIENIĄDZE?

Na stronie internetowej: www.

olesnica.wroc.pl, baner: „Na co
idą moje pieniądze?” uruchomio-

no interaktywną prezentację budżetu gminy Oleśnica. Osoby zamieszkujące teren gminy mogą
sprawdzić, jaka część z wypracowanych przez nich podatków
wpływa do budżetu gminy i na
jakie zadania (inwestycje) jest
przeznaczana. Mieszkańcy znajdą tam również informacje o wysokości planowanych dochodów
do budżetu, o wysokości wydatków oraz procencie, jaki stanowi w budżecie gminy dochód z
podatków od osób fizycznych.
Gmina Oleśnica bierze
także udział w projekcie
„Wspieraj lokalnie”, w ramach
którego przygotowano program do rozliczeń PIT. Tym
samym umożliwiono podatnikom z terenu gminy Oleśnica rozliczanie deklaracji podatkowych dzięki dedykowanej
platformie, zamieszczonej pod
adresem: https://www.pitax.
pl/rozlicz/urzad-gminy-olesnica-1/

ca). Jej przebieg zwiększy dostępność gminnych terenów inwestycyjnych.
INFRASTRUKTURA
WODNO-ŚCIEKOWA

W styczniu tego roku rozpoczęto gruntowną modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Krzeczynie, zaopatrującej w wodę
kilka miejscowości gminnych.
Termin zakończenia wszystkich
prac – koniec 2021 roku. Na to
przedsięwzięcie uzyskano dofinansowanie w kwocie1 600 000
złotych. Złożono także wniosek
o dofinansowanie przebudowy
sieci wodociągowej w miejscowości Brzezinka.
EDUKACJA

Będziemy kontynuować budowę chodnika Oleśnica-Nowosiedlice

Najbliższe plany to rozbudowa
SP w Ligocie Polskiej (5 sal lekcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą). Uzyskane środki
zewnętrzne - ponad 1 600 000
złotych. ●

