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Rolnicy mocno s¹ zainteresowani
dop³atami, o czym �wiadcz¹ codzien-
ne t³umy ludzi w Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa w
Strzelcach Opolskich. Nadal przyjmo-
wane s¹ �Wnioski o wpis do ewidencji
producentów�, które nale¿y najpó�-
niej z³o¿yæ  na 21 dniu przed z³o¿e-
niem �Wniosku o p³atno�æ obszarow¹�,
a te przyjmowane bêd¹ ju¿ od 15
kwietnia do 15 czerwca 2004 r.

Do tej pory zg³osi³o siê 714 rol-
ników, za� szacuje siê, i¿ powiat
strzelecki liczy ok. 2500 gospo-
darstw rolnych. Wiadomo jednak, ¿e
cze�æ z nich dzier¿awi swoje grunty, z
tego te¿ tytu³u nie wszyscy bêd¹ siê
ubiegaæ o dotacje. Prawo do dop³at
maj¹ u¿ytkownicy (w³a�ciciele, dzier-
¿awcy oraz osoby u¿ytkuj¹ce grunty
z innych tytu³ów prawnych).

Warunkiem jednak uzyskania do-
p³aty jest poprawne wype³nienie wnio-
sku. A tu niestety zdarzaj¹ siê pomy³-
ki.

Najczê�ciej pope³nianymi b³êdami

Ro�nie zainteresowanie
dop³atami

s¹ proste literówki, niepe³na nazwa
banku lub numer konta bankowego,
który powinien byæ 26-cyfrowy.

By unikn¹æ takich i innych po-
my³ek Starostwo Strzeleckie, Wydz.
Rolnictwa i Ochrony �rodowiska
wraz z Agencj¹ Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa zorganizo-
wa³o 8 marca 2004 roku kolejne szko-
lenie dla rolników. Po frekwencji,
niewielkiej, mo¿na by³o siê zorien-
towaæ, i¿ wiêkszo�æ rolników ma ju¿
na ten temat wystarczaj¹cy zasób
wiadomo�ci.

A co z tymi rolnikami, którzy nie
wype³ni¹ wniosków?

Kto nie wyst¹pi do ARiMR z
wnioskiem o wpis do ewidencji pro-
ducentów, nie bêdzie móg³ ubiegaæ
siê o dotacje, gdy¿ w wyniku reje-
stracji zostaje nadany dla danego
podmiotu niepowtarzalny 9 cyfro-
wy numer. Tylko nadany numer
identyfikacji uprawnia rolnika do
wyst¹pienia z wnioskiem o p³atno-
�ci obszarowe.

J.G.

Starosta Strzelecki przypomina o obowi¹zku uiszczenia op³aty rocznej
nale¿nej z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntów. Obowi¹zek taki ci¹¿y na
wszystkich, którzy s¹ u¿ytkownikami wieczystymi gruntów Skarbu Pañstwa,
zarówno niezabudowanych jak i zabudowanych budynkami mieszkalnymi,
przemys³owymi, czy te¿ gara¿ami  -  przez ca³y okres trwania u¿ytkowania
wieczystego.

Op³atê roczn¹ nale¿y wnosiæ co roku w terminie do 31 marca za dany rok,
w kasie Starostwa Strzeleckiego  przy ul. Jordanowskiej nr 2 lub na konto:

Przypominamy o terminie op³at

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
Bank Spó³dzielczy Le�nica
Oddzia³ Strzelce Opolskie

36 8907 1089 2002 0090 0007 0003

Niestety co roku wielu u¿ytkowników zapomina o wnoszeniu op³at w
terminie, co zmusza administracjê powiatow¹ do obci¹¿ania ich odsetkami.
Apelujemy o terminowo�æ, pozwoli to zaoszczêdziæ wielu niepotrzebnych
nerwów i pieniêdzy podatników.
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To temat szkolenia, które staro-
stwo zorganizowa³o dla rolników 26
lutego br. O tym, ¿e jest to temat na
czasie, �wiadczy³a du¿a frekwencja:
wyk³adu prowadzonego przez Pa-
nów Kazimierza Raczka oraz Edwar-
da Sterczewskiego wys³ucha³o 80
rolników.

Od wrze�nia 2000 roku obowi¹-
zuje 3% podatek VAT na nieprzetwo-
rzone produkty rolne. Rolnicy maj¹
do wyboru dwa sposoby rozliczania
wspomnianego podatku: rycza³towy
oraz na tzw. zasadach ogólnych.
Wybór formy rozliczeñ zale¿y
przede wszystkim od skali prowa-
dzonej dzia³alno�ci. Pan K.Raczek,
przedstawiciel Starostwa, przedsta-
wi³ zebranym ogólne wiadomo�ci na
temat podatku rycza³towego. Ta for-
ma rozliczenia jest prosta, niek³opo-
tliwa i nie wymaga wystawiania fak-
tur ani  dope³niania formalno�ci w
urzêdzie skarbowym. Polega na tym,
i¿ nabywca nieprzetworzonych pro-
duktów rolnych do ceny p³aconej
rolnikowi dolicza 3% podatek. Rol-
nik  zatrzymuje go dla siebie w ra-
mach zrycza³towanego zwrotu po-
datku, zawartego w cenie zakupionej
energii, paliw, itd.

Nabywca ma obowi¹zek wysta-
wienia faktury VAT RR, któr¹ rolnik
musi przechowywaæ przez okres 5
lat. Jedyn¹ formalno�ci¹, któr¹ rol-
nik musi dope³niæ jest za³o¿enie kon-
ta bankowego. Zupe³nie inaczej wy-
gl¹da sprawa rozliczenia podatku
VAT na zasadach ogólnych i o tym
mówi³ Pan E.Sterczewski z Woje-
wódzkiego O�rodka Doradztwa Rol-
niczego w £osiowie. Podkre�li³, i¿
rolnicy powinni dobrze siê zastano-
wiæ nad wyborem formy opodatko-
wania. Decyzja musi byæ przemy-
�lana poniewa¿ przej�cie z rycza³tu
na zasady ogólne jest do�æ proste bo
wymaga przed³o¿enia w urzêdzie
skarbowym ewidencji sprzeda¿y za
okres ostatnich 3 miesiêcy, natomiast
powrót z zasad ogólnych na rycza³t

Podatek VAT w rolnictwie
nie jest ju¿ taki ³atwy � mo¿liwy bê-
dzie dopiero po up³ywie 3 lat od daty
rezygnacji z systemu rycza³towego.
Warto jednak podkre�liæ, ¿e aby uzy-
skaæ miarodajne efekty rolnik dla w³a-
snych potrzeb powinien sobie pro-
wadziæ ewidencjê wydatków i przy-
chodów  przez ca³y rok, gdy¿ w rol-
nictwie pierwsze pó³rocze to czas
wzmo¿onych wydatków, natomiast
przychód uzyskuje siê dopiero w dru-
gim pó³roczu. Dopiero po analizie
wyników bêdzie mo¿liwe podjêcie
w³a�ciwej decyzji. Na zasady ogólne
rozliczania podatku VAT mog¹
przej�æ rolnicy, którzy osi¹gnêli ob-
roty przekraczaj¹ce 20 tysiêcy z³o-
tych za rok ubieg³y. W tym celu rol-
nik ma obowi¹zek z³o¿yæ w urzêdzie
skarbowym zg³oszenie rejestracyjne.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e rolnik jako
sprzedaj¹cy bêdzie mia³ obowi¹zek
wystawiania faktur za sprzedane pro-
dukty, rozliczania siê z urzêdem skar-
bowym (b¹d� do 25 ka¿dego miesi¹-
ca b¹d� raz na kwarta³ � wybór zale-
¿y od rolnika), przechowywania fak-
tur przez okres 5 lat, za³o¿enia konta
bankowego. Przy rozliczaniu VAT-u
na zasadach ogólnych trzeba bêdzie
rozgraniczyæ wydatki (energia, woda,
opa³, itp.) poniesione na dom i na go-
spodarstwo � przestrzega³ Pan E.
Sterczewski.
Na przyk³adzie trzech gospodarstw
o powierzchni 10 ha, 100 ha oraz 900
ha przedstawi³  symulacjê op³acalno-
�ci rozliczania siê w formie rycza³tu i
na zasadach ogólnych. Op³acalno�æ
zale¿y od wielko�ci gospodarstwa,
skali inwestycji prowadzonych w
gospodarstwie oraz wysoko�ci opo-
datkowania �rodków produkcji (na-
wozów, �rodków chemicznych, itp.).
Podczas szkolenia poruszono tak¿e
tematy zwi¹zane z Sapardem oraz
rentami strukturalnymi. W przy-
sz³ym okresie jesienno�zimowym
zostanie przez Starostwo zorganizo-
wane szkolenie poruszaj¹ce tematy-
kê rent strukturalnych.

Gabriela Kandora

W styczniu br. na zebraniu wiej-
skim podjêto uchwa³ê o przyst¹pie-
niu Kielczy do programu �Odnowa
Wsi�. Tym samym po raz pierwszy
wie� nale¿¹ca do gminy Zawadzkie
zg³osi³a swój akces do programu. Osta-
tecznie zatwierdzono to na ostatniej
sesji rady miasta i gminy.

Powo³ano 10-osobow¹ grupê ini-
cjatywn¹. Swoj¹ pracê grupa rozpo-
czê³a od opracowania i rozprowadze-
nia w�ród mieszkañców so³ectwa an-
kiety, której celem by³o zasiêgniêcie
opinii mieszkañców i ich zachêcenie
do aktywnego w³¹czenia siê w dzia³a-
nia.

Zapytano o to, które spo�ród wy-
mienionych zadañ mieszkañcy wsi
uznaj¹ za najwa¿niejsze i w jaki spo-
sób sami zamierzaj¹ siê w³¹czyæ w re-
alizacjê programu.

Ekologia � czysto�æ i estetyka
wokó³ ka¿dej posesji i instytucji u¿yt-
ku publicznego

Gospodarka  � ma³a infrastruktura
(kompleksy sportowo-rekreacyjne,
place zabaw, urz¹dzenie terenów
wokó³ obiektów zabytkowych Ko-
�ció³-Chata-Cmentarz, odtworzenie
rowów melioracyjnych)

Edukacja � stworzenie miejsca
spotkañ dla m³odzie¿y (Kawiarenka
Internetowa, �wietlica Wiejska, kursy
jêzykowe, itp.)

Kielcza przyst¹pi³a do programu �Odnowa Wsi�
Regionalizm � kultywowanie tra-

dycji (�Babski Comber�, �Rossen
Montag�, ��l¹skie Beranie�,  �Topie-
nie Marzanny� itp.)

Kultura i rekreacja (Festyny,
spartakiady, zawody sportowe itp.)

Na 815 pobranych ankiet odda-
no 333 wype³nione, co stanowi
40,9% badanej grupy. Mieszkañcy
w swoich wypowiedziach wskazali

na najwa¿niejsze zadania, które nale-
¿y przyj¹æ do realizacji w ramach
programu. 51,4% ankietowanych
mieszkañców zadeklarowa³o aktyw-
ny b¹d� bardzo aktywny udzia³ przy
realizacji wyznaczonych zadañ.
Szczegó³owe informacje zamieszczo-
ne s¹ na stronie internetowej
www.kielcza.zawadzkie.com oraz
http://odnowawsi.w.interia.pl .

Serdecznie dziêkujemy wszystkim
mieszkañcom Kielczy za aktywny
udzia³ przy wype³nianiu ankiet.
Wyniki ankiety zostan¹ uwzglêd-
nione przy opracowaniu planu roz-
woju naszej wsi. Pozdrawiamy i
zachêcamy do wspólnego dzia³a-
nia.

Grupa Odnowy Wsi Kielcza

Moim zdaniem najwa¿niejszym zadaniem jest:

Dofinansowanie wynosi 80 %
kosztów zakupu. Nie jest to refun-
dacja � przed zakupem z wniosko-
dawc¹ zawierana jest umowa.

Wymagane za³¹czniki do wnio-
sku o dofinansowanie:

Orzeczenie o niepe³nosprawno-
�ci lub stopniu niepe³nosprawno-
�ci (lub równowa¿ne), za�wiadcze-
nie lekarza specjalisty potwierdza-
j¹ce konieczno�æ zakupu w ramach
likwidacji barier w komunikowaniu
siê, kosztorys celu dofinansowania.

5. dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych
Dofinansowanie wynosi 80 % kosz-
tów zakupu  (nie jest to refundacja �
przed zakupem z wnioskodawc¹ za-
wierana jest umowa).

Wymagane za³¹czniki do wnio-
sku o dofinansowanie � Orzecze-
nie o niepe³nosprawno�ci lub stop-
niu niepe³nosprawno�ci (lub równo-
wa¿ne) zawieraj¹ce przyczynê nie-
pe³nosprawno�ci potwierdzaj¹ca
trudno�ci w poruszaniu siê osoby
niepe³nosprawnej,  podstawa praw-
na zameldowania w lokalu, w którym
ma nast¹piæ likwidacja barier, kosz-
torys inwestorski, projekt, pozwo-
lenie na budowê (w koniecznych
przypadkach) zgoda w³a�ciciela bu-
dynku, w którym ma nast¹piæ likwi-
dacja barier (w koniecznych przypad-
kach), przyjête pe³nomocnictwo in-
westora zastêpczego.

Wype³niaj¹c druki wszystkich
wniosków Wnioskodawcy sk³adaj¹
ponadto informacjê dotycz¹c¹
przeciêtnego miesiêcznego docho-
du na cz³onka rodziny (netto) za
rok poprzedzaj¹cy z³o¿enie wnio-
sku � w roku 2004 o�wiadczenia
sk³adane s¹ za rok 2003.

Druki wszystkich wniosków do-
stêpne s¹ w siedzibie �Centrum� �
ul. B. Chrobrego 5. Wszelkich dodat-
kowych informacji �Centrum� udziela
równie¿ telefonicznie �  tel. 461 33
81 wewn. 36 � (Pani Ma³gorzata
P³aszczyk).

Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie informuje ponadto, i¿ od 1 do
31 marca br. osoby niepe³nospraw-
ne mog¹ sk³adaæ w Oddziale Opol-
skim PFRON wnioski o dofinanso-
wanie w ramach programów �PEGAZ
2003� oraz �KOMPUTER DLA HO-
MERA 2003�. Programy te konty-
nuowane s¹ w roku 2004. Program
�PEGAZ 2003� obejmuje 3 obszary:
A � dofinansowanie zakupu i mon-
ta¿u oprzyrz¹dowania do samocho-
du (osoby w wieku aktywno�ci za-
wodowej o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepe³nosprawno�ci
z powodu dysfunkcji narz¹du ruchu,
posiadaj¹ce prawo jazdy),
B � dofinansowanie zakupu sprzê-
tu komputerowego (osoby niepe³-
nosprawne z powodu braku lub
znacznego niedow³adu obu koñczyn
górnych),
C � dofinansowanie zakupu wóz-
ka inwalidzkiego o napêdzie elek-
trycznym (osoby z dysfunkcj¹ na-
rz¹du ruchu uniemo¿liwiaj¹c¹ poru-
szanie siê na wózku inwalidzkim o
napêdzie rêcznym).
Celem programu �KOMPUTER DLA
HOMERA 2003� jest natomiast po-
moc finansowa osobom niewidomym
i slabowidz¹cym w zakupie nowo-
czesnego podstawowego oraz specja-
listycznego sprzêtu komputerowego
i elektronicznego wraz z odpowied-
nim oprzyrz¹dowaniem i oprogramo-
waniem umo¿liwiaj¹cego zatrudnie-
nie i samodzieln¹ pracê w ró¿nych
dziedzinach, naukê, zdobycie wiedzy
oraz zdobycie umiejêtno�ci pozwa-
laj¹cych na usamodzielnienie siê.
Druki wszystkich wniosków dostêp-
ne s¹ w siedzibie �Centrum� za�
szczegó³owych informacji udziela
Oddzia³ Opolski PFRON, gdzie na-
le¿y sk³adaæ wnioski o dofinansowa-
nie w ramach w/w programów �
Opole, ul. Koraszewskiego 8-16,
tel. 456 72 54, 453 95 91 wew. 28

Ma³gorzata P³aszczyk

Wa¿ne dla osób
niepe³nosprawnych
dok. ze str. 3


