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POWIAT LESZCZYŃSKI – ŚCIEŻKI MOŻLIWOŚCI

Podatki fundamentem rozwoju
Powiat Leszczyński i siedem gmin, które go tworzą w roku 2015 otrzymały blisko 40 milionów złotych z tytułu udziałów w zapłaconych przez mieszkańców i pracodawców podatkach. Stanowią one znaczną część każdego budżetu.
W minionym roku Powiat
Leszczyński i jego gminy z tytułu udziału w podatku PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) uzyskały 35.779.185
zł. Dzieląc tę sumę przez 55.443
mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego dowiadujemy się, że statystyczny Kowalski, także ten „w
pieluszkach”, wspiera samorząd
swojej gminy i powiatu niebagatelną kwotą 645 złotych. Gmina uzyskuje od Ministra Finansów 37,79 % zapłaconego podatku, natomiast powiat 10,25 %.
Tym sposobem do kasy Powiatu
Leszczyńskiego wpłynęło w 2015
roku 7.653.000 zł.
Poszczególne gminy otrzymały kwotę zależną od uzyskiwanego przez mieszkańców dochodu.
W tym zestawieniu króluje gmi-

na Rydzyna z kwotą 5.327.000
zł. Wyprzedza gminę Osieczna 4.554.000 zł, gminę Włoszakowice - 4.552.000 zł, gminę Lipno - 4.378.000 zł, gminę Święciechowa - 4.234.000 zł, gminę Krzemieniewo - 3.604.000 zł
i najmniej zaludnioną gminę Wijewo - 1.476.000 zł (wartości zaokrąglone do 1000 zł.)
Ponadto osoby prawne – głównie duże firmy z Powiatu Leszczyńskiego – wypracowały dla
gmin i powiatu 3.535.054 zł z tytułu udziału samorządów w podatku CIT. Procentowy udział
w podatku CIT wynosi odpowiednio 6.71% dla gminy oraz 1,40%
dla powiatu. Naczelnicy urzędów
skarbowych przesłali do kasy Powiatu Leszczyńskiego 611.000 zł
z tytułu udziału w podatku CIT za

Przedstawiamy radnych
Powiatu Leszczyńskiego
Grażyna Klefas z Jabłonny w Radzie Powiatu Leszczyńskiego reprezentuje gminę Rydzyna. W wyborach wystartowała z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. W radzie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych.
Pani Grażyna od ponad 30 lat pracuje w przedszkolu w Jabłonnie, będącym oddziałem Przedszkola Publicznego w Rydzynie. Praca stała
się dla niej pasją, dlatego też oddała
się jej bez reszty. Wspaniałym efektem współpracy personelu przedszkola z rodzicami dzieci są między
innymi przygotowywane od kilkunastu już lat przedstawienia.
Jabłonna jest jedną z tych miejscowości, do której docierają tylko wytrawni turyści, gdyż położona
jest z dala od głównych traktów komunikacyjnych.
– Być może doczekamy się kiedyś
remontu drogi prowadzącej do Jabłonny – z nadzieją mówi Grażyna Klefas. – Droga należy po części do gminy
Rydzyna, powiatu leszczyńskiego i powiatu górowskiego, dlatego musiałaby
być to wspólna inwestycja. Niedawno
naprawiony został przepust drogowy,
co trochę poprawiło sytuację.
Pani Grażyna myśli, aby z końcem roku szkolnego odejść na emeryturę, a wówczas obok pracy w po-

rok 2015. Spośród gmin zdecydowanym liderem w uzyskiwanym
odpisie od CIT jest gmina Włoszakowice z kwotą 929.000 zł.
W tym przypadku wielką rolę odgrywa niewątpliwie firma Werner
Kenkel z Krzycka Wielkiego, zatrudniająca ponad pół tysiąca pracowników, w większości mieszkańców gminy Włoszakowice.
Duży potencjał gospodarczy posiada także gmina Lipno, z potężnymi firmami Fogo i Astromal. Za
rok 2015 otrzymała z tytułu procentu od CIT 732.000 zł. Na kolejnej pozycji plasuje się posiadająca
swoja strefę przemysłową gmina
Rydzyna - 662.000 zł, a dalej są:
gmina Święciechowa - 310.000 zł,
gmina Krzemieniewo - 238.000 zł,
gmina Osieczna - 49.000 zł oraz
gmina Wijewo - 4.000 zł.
Ogółem samorządy siedmiu
gmin i powiatu otrzymały za rok
2015 kwotę 39.314.239 złotych.
Są to pieniądze, które radni będący reprezentantami mieszkańców
mogą wykorzystać z dużą swobodą, dlatego w znacznej części
przeznaczane są na inwestycje.
Aby część podatku dochodowego PIT trafiła od mieszkańca danej
gminy do właściwego samorządu,
musi on w rocznym zeznaniu podatkowym składanym do urzędu
skarbowego wpisać właściwy adres zamieszkania. Obecnie adres
zamieszkania nie musi być tożsamym z adresem zameldowania.

Kolumnę sponsoruje Starostwo Powiatowe w Lesznie
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wiatowym samorządzie i Radzie Sołeckiej Jabłonny pozostanie jej dużo
czasu na własne zainteresowania.
Lubi dobrą książkę i jazdę na rowerze. Jej ulubiona trasa wiedzie przez
las w kierunku Bojanowa, a z powrotem drogą serwisową wzdłuż ekspresowej „piątki”. Weekendy lubi spędzać u córki w Górach Orlickich.
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Punktów Informacyjnych
Funduszy Europejskich
na terenie powiatu
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Starostwo Powiatowe w Rawiczu,
ul. Rynek 17,
63-900 Rawicz
sala nr 18 ; I piħtro budynkuͿ
godz. 10:00 do 13:00

Gdzie:

hrzČd Miejski w Rawiczu
ul. Marszaųka :. Piųsudskiego 21,
63-900 Rawicz
salka nr 101 ; I piħtro budynkuͿ
godz. 9:00 – 13:00
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www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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