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W minionym roku Powiat 
Leszczyński i jego gminy z ty-
tułu udziału w podatku PIT (po-
datek dochodowy od osób fi-
zycznych) uzyskały 35.779.185 
zł. Dzieląc tę sumę przez 55.443 
mieszkańców Powiatu Leszczyń-
skiego dowiadujemy się, że sta-
tystyczny Kowalski, także ten „w 
pieluszkach”, wspiera samorząd 
swojej gminy i powiatu nieba-
gatelną kwotą 645 złotych. Gmi-
na uzyskuje od Ministra Finan-
sów 37,79 % zapłaconego po-
datku, natomiast powiat 10,25 %. 
Tym sposobem do kasy Powiatu 
Leszczyńskiego wpłynęło w 2015 
roku 7.653.000 zł.

Poszczególne gminy otrzyma-
ły kwotę zależną od uzyskiwane-
go przez mieszkańców dochodu. 
W tym zestawieniu króluje gmi-

na Rydzyna z kwotą 5.327.000 
zł. Wyprzedza gminę Osieczna - 
4.554.000 zł, gminę Włoszako-
wice - 4.552.000 zł, gminę Lip-
no - 4.378.000 zł, gminę Świę-
ciechowa - 4.234.000 zł, gmi-
nę Krzemieniewo - 3.604.000 zł 
i najmniej zaludnioną gminę Wi-
jewo - 1.476.000 zł (wartości za-
okrąglone do 1000 zł.)

Ponadto osoby prawne – głów-
nie duże fi rmy z Powiatu Lesz-
czyńskiego – wypracowały dla 
gmin i powiatu 3.535.054 zł z ty-
tułu udziału samorządów w po-
datku CIT. Procentowy udział 
w podatku CIT wynosi odpowied-
nio 6.71% dla gminy oraz 1,40% 
dla powiatu. Naczelnicy urzędów 
skarbowych przesłali do kasy Po-
wiatu Leszczyńskiego 611.000 zł 
z tytułu udziału w podatku CIT za 

rok 2015. Spośród gmin zdecydo-
wanym liderem w uzyskiwanym 
odpisie od CIT jest gmina Wło-
szakowice z kwotą 929.000 zł. 
W tym przypadku wielką rolę od-
grywa niewątpliwie fi rma Werner 
Kenkel z Krzycka Wielkiego, za-
trudniająca ponad pół tysiąca pra-
cowników, w większości miesz-
kańców gminy Włoszakowice. 
Duży potencjał gospodarczy po-
siada także gmina Lipno, z potęż-
nymi fi rmami Fogo i Astromal. Za 
rok 2015 otrzymała z tytułu pro-
centu od CIT 732.000 zł. Na kolej-
nej 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 będą-
cy reprezentantami mieszkańców 
mogą wykorzystać z dużą swo-
bodą, dlatego w znacznej części 
przeznaczane są na inwestycje. 
Aby część podatku dochodowe-
go PIT trafi ła od mieszkańca danej 
gminy do właściwego samorządu, 
musi on w rocznym zeznaniu po-
datkowym składanym do urzędu 
skarbowego wpisać właściwy ad-
res zamieszkania. Obecnie adres 
zamieszkania nie musi być toż-
samym z adresem zameldowania.

Podatki fundamentem rozwoju

Pani Grażyna od ponad 30 lat pra-
cuje w przedszkolu w Jabłonnie, bę-
dącym oddziałem Przedszkola Pu-
blicznego w Rydzynie. Praca stała 
się dla niej pasją, dlatego też oddała 
się jej bez reszty. Wspaniałym efek-
tem współpracy personelu przed-
szkola z rodzicami dzieci są między 
innymi przygotowywane od kilkuna-
stu już lat przedstawienia.

Jabłonna jest jedną z tych miej-
scowości, do której docierają tyl-
ko wytrawni turyści, gdyż położona 
jest z dala od głównych traktów ko-
munikacyjnych. 

– Być może doczekamy się kiedyś 
remontu drogi prowadzącej do Jabłon-
ny – z nadzieją mówi Grażyna Kle-
fas. – Droga należy po części do gminy 
Rydzyna, powiatu leszczyńskiego i po-
wiatu górowskiego, dlatego musiałaby 
być to wspólna inwestycja. Niedawno 
naprawiony został przepust drogowy, 
co trochę poprawiło sytuację.

Pani Grażyna myśli, aby z koń-
cem roku szkolnego odejść na eme-
ryturę, a wówczas obok pracy w po-

wiatowym samorządzie i Radzie So-
łeckiej Jabłonny pozostanie jej dużo 
czasu na własne zainteresowania. 
Lubi dobrą książkę i jazdę na rowe-
rze. Jej ulubiona trasa wiedzie przez 
las w kierunku Bojanowa, a z powro-
tem drogą serwisową wzdłuż ekspre-
sowej „piątki”. Weekendy lubi spę-
dzać u córki w Górach Orlickich.

Przedstawiamy radnych
Powiatu Leszczyńskiego

▲Radna Grażyna Klefas

POWIAT LESZCZYŃSKI – ŚCIEŻKI MOŻLIWOŚCI

Kolumnę sponsoruje Starostwo Powiatowe w Lesznie
Opracował Jacek Kuik

szy
Punk nformacyjny:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

15
kwietnia

2016Organiazacja Mobilnych 
Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich 
na terenie powiatu 
rawickiego:

g oszenia: Telefon:

nie dotyczy 65/525 69 66
65/529 68 06

Gdzie:Starostwo Powiatowe w Rawiczu, 
ul. Rynek 17, 
63-900 Rawicz

sala nr 18  I pi tro budynku
godz.  10:00 do 13:00

29
kwietnia

2016

Gdzie: rz d Miejski w Rawiczu 
ul. Marsza ka . Pi sudskiego 21, 
63-900 Rawicz
salka nr 101  I pi tro budynku  
 
godz. 9:00 – 13:00

Grażyna Klefas z Jabłonny w Radzie Powiatu Lesz-
czyńskiego reprezentuje gminę Rydzyna. W wybo-
rach wystartowała z listy Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego. W radzie pełni funkcję zastępcy przewod-
niczącego Komisji Spraw Społecznych.

Powiat Leszczyński i siedem gmin, które go tworzą w roku 2015 otrzymały blisko 40 milionów złotych z tytułu udziałów w zapła-
conych przez mieszkańców i pracodawców podatkach. Stanowią one znaczną część każdego budżetu.


