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GMINA OLEŚNICA  Dzięki temu wes-
przesz wiele istotnych dla Ciebie inwe-
stycji, działań kulturalno-edukacyjnych, 
czy sportowych.

Trwa sezon na rozliczenia podatkowe i 
analizę dostępnych ulg. Przez najbliższe 
miesiące warto zadbać o swoje rozliczenie 
podatkowe, bo to okazja do odzyskania spo-
rych pieniędzy.

Przy rozliczaniu PIT mieszkańcy gminy 
Oleśnica mogą skorzystać z intuicyjnego 
programu zamieszczonego pod adresem: 
www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-olesni-
ca-1/ 

Charakteryzuje się on prostotą obsługi, a 
podpowiedzi systemu sugerują skorzysta-
nie z ulg podatkowych. Program obsługu-
je wszystkie druki PIT, a regulamin usług 
zapewnia gwarancję 100 proc. poprawności 
obliczeń.

Na złożenie zeznania i rozliczenie się z fi -
skusem jest czas do 30 kwietnia 2021 r. 

Jeśli jesteś mieszkańcem gminy Oleśnica 
(nie trzeba być tutaj zameldowanym, wy-
starczy zamieszkiwać w jednej z gminnych 
miejscowości w ostatnim dniu 2020 roku), 
dopilnuj poprawnego wskazania swojego 
miejsca zamieszkania w deklaracji PIT za 
2020 rok. Dzięki temu wesprzesz wiele istot-
nych dla Ciebie inwestycji, działań kultu-
ralno-edukacyjnych, czy sportowych. 38,23 
proc. z odprowadzanego przez Ciebie po-
datku dochodowego trafi  do budżetu gmi-
ny Oleśnica, przyczyniając się do poprawy 
jakości Twojego życia!  (OAI)

Rozlicz PIT 
w Gminie 
Oleśnica!

KRZECZYN  Duże postępy w pracach 
modernizacyjnych na Stacji Uzdatniania 
Wody w Krzeczynie.

Prowadzone przez Gminne Przedsiębior-
stwo Komunalne prace remontowe oraz mo-
dernizacyjne na Stacji Uzdatniania Wody w 
Krzeczynie przebiegają zgodnie z planem. 

Dostarczone zostały nowe filtry wraz 
ze złożem filtracyjnym, aerator oraz szafa 
sterownicza – która zapewni niezawod-
ność pracy urządzeń. Zostały odnowione 
pomieszczenia gospodarcze oraz część po-
mieszczeń technologicznych wewnątrz Sta-
cji – ściany, podłogi, stolarka okienna oraz 
brama wjazdowa.  (OAI)

SUW coraz 
bliżej

Prace szybką postępują

GMINA OLEŚNICA  Do ku-
pienia są za 3,2 mln zł. 

Na sprzedaż został wystawiony 
kompleks budynków użytkowych 
posadowionych na działce o pow. 
1,10 ha, wybudowany w latach 80.

Na łączną powierzchnię zabu-
dowy 4.234,75 mkw składają się 4 
kurniki,  budynki użytkowe typu 
magazynowo-garażowe, socjalne, 
socjalno-biurowe. 

Sprzedający wycenił nierucho-
mości na 3,2 mln zł.  (OAI)

Kurniki na sprzedaż

Do kupienia za 3.2 mln zł

Ćwiczyli 
ratowanie

W jednostce OSP Dziadowa 
Kłoda odbyły się ćwiczenia, 
które miały na celu pomoc sobie 
poszkodowanej, która spadła 
z dachu i odniosła obrażenia. 
Strażacy radzili sobie z założe-
niem opatrunku na rozcięty łuk 
brwiowy i usztywnianiem złama-
nych kończyn za pomocą szyn i 
opasek. Następnie poszkodowa-
ną osobę przekazano pogotowiu 
ratunkowemu. W ćwiczeniach 
wzięła udział Młodzieżowa Dru-
żyna Ratownicza.

Nawierzchnia plus próg

BOGUSŁAWICE  Trwa remont drogi gminnej w Bogusławicach 
(gmina Oleśnica). Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z kostki 
betonowej (o grubości 8 cm), przewidziany został też próg zwalniający. 
Wykonawcą jest Biobud Piotra Schabikowskiego z Oleśnicy. Koszt 
inwestycji to 194.235 złotych.  (OAI)

DOBROSZYCE   Lokalny 
watchdog oczekuje od urzędni-
ków zwrotu pieniędzy do kasy 
gminy.

Mirosław Noga to lokalny 
watchdog, który jako przewod-
niczący Stowarzyszenia Roz-
woju Wsi Łuczyna prowadzi na 
poziomie gminnym regularne 
działania kontrolujące władz. 
Jedną z kwestii, którą drąży, jest 
opłacanie studiów wójta i innych 
urzędników gminnych pieniędz-
mi z kasy gminy. W odpowiedzi 
na swój wniosek o udostępnienie 
informacji publicznej na temat fi -
nansowania studiów dziennych 
/ zaocznych / wieczorowych / 
podyplomowych pracowników 
urzędu Gminy Dobroszyce w la-
tach 2010-2019 uzyskał następują-
ce informacje:

„W latach 2010-2019 dla pra-
cowników Urzędu Gminy Dobro-
szyce sfi nansowano następujące 
studia: 

Wójt Gminy Dobroszyce Jan 
Głowa - studia podyplomowe, 
Politechnika Łódzka, kwota dofi -
nansowania 4.399,50 zł;

Wójt Gminy Dobroszyce Artur 
Ciosek - studia podyplomowe, 

Wyższa Szkoła Handlowa, MBA 
w Administracji Publicznej, kwo-
ta dofi nansowania 17.300 zł;

Sekretarz Gminy Dobroszyce 
Monika Hołówka - studia pody-
plomowe, Wyższa Szkoła Han-
dlowa, MBA w Administracji Pu-
blicznej, kwota dofinansowania 
17.200 zł;

Inspektor ds. oświaty Katarzy-
na Koreń - studia podyplomowe, 
Uniwersytet Wrocławski, Zarzą-
dzanie oświatą, kwota dofi nanso-
wania 3.700 zł.

Mirosław Noga zapytał wój-
ta, czy radni gminy Dobroszyce 
wnieśli interpelację w sprawie 
zasadności wydanych środków 
publicznych na finansowanie 
studiów wójta oraz sekretarza 
gminy Dobroszyce w latach 2010-
2019 na łączną kwotę 34.500 zł 
oraz czy środki publiczne wyda-
ne na studia wójta oraz sekreta-
rza zostały zwrócone do budżetu 
gminy Dobroszyce”.

W odpowiedzi Noga otrzy-
mał link do Biuletynu Informacji 
Publicznej, gdzie ma sobie sam 
sprawdzić, czy taka interpelacja 
została wniesiona. Dostał też in-
formację, że pieniądze za studia 
nie zostały zwrócone.  (kad)

Studia na koszt gminy

CODZIENNIE 
NOWE INFORMACJE


