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ŁÓŻKA OD 1049 zł

Z roku na rok rośnie liczba 
mieszkańców gminy wiejskiej 
Oleśnica. Niestety, wciąż pozostaje 
spora grupa mieszkańców, którzy 
- choć zamieszkują w jednej z miej-
scowości gminnych - przy składa-
niu deklaracji podatkowej PIT, z 
różnych powodów, nie wskazują 
aktualnego adresu zamieszkania 
na terenie gminy Oleśnica.

Wygrali w loterii
Aby zwiększyć świadomość 

mieszkańców, przeprowadzono 
(po raz kolejny) akcję informacyj-
ną „Rozlicz PIT w Gminie Oleśni-
ca! A Twoje podatki wrócą do Cie-
bie” oraz zorganizowano loterię 
„Rozlicz PIT w Gminie Oleśnica”, 
której celem było zwrócenie uwagi 
na istotność umieszczenia w de-
klaracji PIT właściwego adresu za-
mieszkania (dzięki czemu 38,34% 
podatku trafi a do budżetu gminy 
z miejsca wskazanego przez wy-
pełniającego deklarację). 

Loteria, zorganizowana po raz 
pierwszy i – patrząc na ogromne 
zainteresowanie mieszkańców – 
zapewne nie po raz ostatni, mia-
ła swój finał 17 maja w Urzędzie 
Gminy Oleśnica. Ręczne losowa-
nie przypadło przedstawicielom 
Młodzieżowej Rady Gminy pod 
czujnym okiem Komisji Nadzo-
ru. W wyniku losowania, wśród 
osób, które wcześniej zgłosiły chęć 
udziału w loterii, przyznano trzy 
nagrody fi nansowe: 10.000, 5.000 i 
2.500 zł. 

LAUREACI
Nagroda I stopnia – 10.000 zł 
– wygrał Pan Jan z Boguszyc
Nagroda II stopnia – 5.000 zł 
– wygrała Pani Małgorzata z Cieśli
Nagrodę III stopnia – 2 500 zł 
– wygrała Pani Kamila z Nowoszyc

Gratulujemy Laureatom i dzię-
kujemy wszystkim uczestnikom, 

którzy zgłosili swój udział w lote-
rii. 

Wygrywamy wszyscy
Swój PIT warto rozliczać w gmi-

nie Oleśnica, bo pieniądze z podat-
ków są tu na miejscu inwestowane.

Zachęcamy Państwa do zapo-
znania się ze stroną internetową 
https://nacoidamojepieniadze.
pl/. Po wybraniu na mapie Polski 
województwa dolnośląskiego, a 
następnie z listy gminy Oleśnica, 
uruchomi się interaktywna pre-
zentacja budżetu na rok 2022. Pro-
jekt, prezentując budżety miast i 
gmin, przyjmuje punkt widzenia 
mieszkańca i pokazuje, w jakim 
stopniu przyczynia się on do roz-
woju swojej miejscowości, płacąc w 
niej podatki. Źródłem prezentowa-
nych danych są aktualne uchwały 
budżetowe. 

Dzięki dwóm pierwszym za-
kładkom – dochody ogółem/wy-
datki ogółem – mieszkańcy mogą 
przeanalizować ich wielkość i 
strukturę; można również prze-
śledzić zmiany, jakie zaszły w tym 
obszarze na przestrzeni lat (gmina 
Oleśnica jest obecna w projekcie 
od 2019 roku i od tego momentu 
na wspomnianej stronie zamiesz-
czane są dane jej dotyczące).

Dzięki generatorowi „Moje Po-
datki”, osoby zamieszkujące teren 
gminy mogą sprawdzić, jaka część 
z wypracowanych przez nie podat-
ków wpływa do budżetu gminy i 
na jakie cele jest przeznaczana (po-
datek PIT zasila budżet państwa i 
tylko jego 38,34% trafi a do budże-
tu gminy). Za pomocą „Suwaka 
Nacoidamojepieniadze.pl” każdy 
może sprawdzić, jaka część jego 
podatku PIT trafi a do poszczegól-
nych rozdziałów budżetowych. 
Podatek wyliczany jest za pomocą 
skali podatkowej według stanu na 
dzień prezentacji budżetu. Odli-
czane są od niego koszty uzyska-
nia przychodu. Uwzględniono 
również składki na ubezpieczenia 
społeczne oraz składkę na ubezpie-
czenie zdrowotne. Wysokość po-
datku nie uwzględnia ulg i indy-
widualnych odliczeń od podatku.

W zakładce „Zadania inwesty-
cyjne” możemy natomiast prześle-
dzić konkretne działania w bieżą-
cym roku w tej dziedzinie. 

Gmina Oleśnica w 2022 r. planu-
je zadania inwestycyjne za kwotę 
blisko 16.000.000 złotych, z czego 
prawie 63% to wydatki w dzia-
le infrastruktura (przebudowa 
dróg gminnych i wewnętrznych, 
budowa chodników, rozbudowa 
sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej, budowa oświetlenia 
drogowego oraz przygotowanie 
dokumentacji projektowo- koszto-
rysowej pod wymienione przed-
sięwzięcia), a 37% to wydatki na in-
westycje w dziale oświata, ochrona 
środowiska, sport i kultura (w tym: 
rozbudowa SP w miejscowości Li-
gota Polska, budowa remizy stra-
żackiej wraz z wyposażeniem w 
sprzęt bojowy w miejscowości Li-
gota Mała, modernizacja świetlic i 
placów zabaw, utrzymanie zieleni).

Wreszcie zakładka „Progno-
za PIT” mówi o potencjalnych 
dodatkowych możliwościach in-
westycyjnych przy zwiększeniu 

gminnych wpływów z tytułu ww. 
podatku. Swój podatek dochodo-
wy (PIT) w gminie Oleśnica rozli-
cza około 90% mieszkańców. Przy 
100-procentowym rozliczeniu i 
dodatkowych wpływach z tego 
wynikających można wybudować 
np. 1 km dróg lub chodników, 2 
siłownie zewnętrzne, 1 plac zabaw 
lub zainstalować 10 dodatkowych 
lamp ulicznych.

Twoje podatki wrócą do Ciebie!
Warto rozliczać PIT w gminie Oleśnica, bo pieniądze z podatków są tu inwestowane.

Ich pierwszy bal...

LIGOTA POLSKA  Kiedyś będą go wspominać z wielkim sentymentem. Bo to będzie ich „bal z myszką, 
bal z łezką, bal za mgłą”. Ale dzisiaj wspomnienia ósmoklasistów ze Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej 
są jeszcze świeże. Bo w balu, wieńczącym ich pierwszy etap edukacji, wzięli udział 10 czerwca. Uroczy-
stość z udziałem nauczycieli odbyła się w sali GOK w ich rodzimej miejscowości.  (OAI)

Pani Małgorzata wygrała 5 tysięcy

Ustawienia zaawansowane

*Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch programów 
podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkula-
tora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie 
uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót

Część mojego podatku, która trafia 
do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 
miesiąc wynosi:

Mieszkam w Gminie Oleśnica i 
razem ze mną mieszka ofi cjalnie

W 2022 roku planowane są dochody w wysokości

Z tego podatek dochodowy od osób 
fi zycznych (PIT) stanowi

sumy wszystkich dochodów


