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Bilans wykonania bud¿etu za
pierwsze pó³rocze wykaza³ bardzo
efektywne wykonanie polityki do-
chodowej gminy, co pozwoli³o na
zwiêkszeniu o kwotê 851.119 z³o-
tych �rodków przeznaczonych na
inwestycje.

�rodki te (z których 320.000 z³o-
tych pochodzi z dotacji uzyskanej z
Kontraktu Regionalnego Wojewódz-
twa Opolskiego), przeznaczone zo-
stan¹ w ca³o�ci na inwestycje. Dota-
cja z kontraktu regionalnego wraz ze
160.000 z³ wyasygnowanymi z bu-
d¿etu gminy przeznaczona zostanie
na drugi etap, a tym samym � na za-
koñczenie -  budowy drogi ³¹cz¹cej
ul. Gogoliñsk¹ z ul. Strzelców By-
tomskich przez teren dawnego �Agro-
metu�. Droga ta przyczyni siê do re-
witalizacji tych pofabrycznych tere-
nów, znacznie poprawi szanse roz-
woju, a  mieszkañcom oraz znajduj¹-
cym siê w tym rejonie firmom, po
prostu u³atwi ¿ycie.

Czê�æ zwiêkszonych dochodów
gminy zostanie przeznaczonych na
II etap kanalizacji so³ectwa Szczepa-
nek. Do pracy ju¿ przyst¹pi³a firma
wykonawcza wy³oniona w wyniku
przetargu. Mimo ¿e nie uda³o siê
gminie pozyskaæ na ten cel pieniê-
dzy z funduszu europejskiego SA-
PARD, to dziêki efektywnej gospo-
darce finansowej gmina mo¿e wyko-
na tê inwestycjê w ca³o�ci ze �rod-

Po sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

Zwiêkszone inwestycje
ków w³asnych, w dodatku nie zaci¹-
gaj¹c na ten cel po¿yczek.

Ten etap kanalizacji kosztowa³
bêdzie bud¿et 620 tys. z³.

Je�li ju¿ mowa o inwestycjach w
ochronê �rodowiska i infrastrukturê
komunaln¹, nie sposób nie wspo-
mnieæ tu o trwaj¹cych równie¿ obec-
nie du¿ych pracach zwi¹zanych z ka-
nalizacj¹ Warm¹towic.

W tej wsi tak skoordynowano ro-
boty ziemne, w³¹cznie z przekopami
przez ulice, ¿e wraz z u³o¿eniem sys-
temu kanalizacji (na to zadanie gmina
pozyska³a �rodki z SAPARD-u),
wykonane zosta³y równie¿: odbudo-
wa i konieczna wymiana kanalizacji
deszczowej, a tak¿e wymiana elemen-
tów sieci wodoci¹gowej, któr¹ z w³a-
snych �rodków przeprowadzi³a
strzelecka spó³ka wodoci¹gowa.

Prace w Warm¹towicach, ³¹cznie
z u³o¿eniem ruroci¹gu tranzytowego
wraz z pompowni¹ do Centawy,
gdzie kolektor zostanie w³¹czony do
jemielnickiego systemu kanalizacji
zostan¹ zakoñczone, wed³ug planu �
30 pa�dziernika br.

Dodatkowe 133 tys. z³ gmina
przeznaczy na remonty dróg, m.in.
tak oczekiwany przez mieszkañców
Ro¿ni¹towa na ul. ul. Polnej, Po-
wstañców w Osieku czy odbudowê
rynsztoka przy ul.  Wiejskiej w Li-
gocie Dolnej.

AP

Przebieg uroczysto�ci:

sobota, 9 pa�dziernika 
1600 Bieg 200-lecia spod szko³y do �wietlicy w Kad³ubie � Piecu
1700 Ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej na starym budynku szko³y,

wystêpy uczniów naszej szko³y
1930 Zabawa taneczna na boisku szkolnym (namiot)

� gra zespó³ �Salsa�

niedziela, 10 pa�dziernika 
1300 Msza �w. w intencji wszystkich uczniów, absolwentów, rodzi-

ców, pracowników i by³ych pracowników szko³y w Kad³ubie
i Osieku

1400 Korowód ulicami Kad³uba na boisko szkolne
1430 Powitanie zaproszonych go�ci, wyst¹pienia
1515 Program artystyczny w wykonaniu uczniów i absolwentów

ZPO w Kad³ubie
1730 Biesiada z Mirkiem Jêdrowskim
1900 Zabawa taneczna � gra zespó³ �Return�
 

Impreza towarzysz¹ca:
wystawa pami¹tek szkolnych � zdjêcia, albumy,

prace dzieci � w budynku szko³y
 

Podczas trwania wszelkich imprez odbywaæ siê bêdzie
Wielka Loteria Fantowa.

Zapraszamy!

du¿y plac parkingowy, stacja benzy-
nowa, market, parê sklepów, ko�ció³
i ruiny zamku. To praktycznie ca³e
�ródmie�cie Ujazdu.

O tym jak¹ wizjê nowego cen-
trum maj¹ w³adze tego miasta bur-
mistrz mówi ze szczególnym o¿y-
wieniem.
- Oprócz faktów oczywistych, ¿e
w zg³oszonym projekcie wszystko
musi siê zgadzaæ z planem zagospo-
darowania przestrzennego, mieæ ak-
ceptacjê wojewódzkiego konserwato-
ra zabytków, to jeszcze mam tak¹
osobist¹ ideê - aby autorom zg³asza-
j¹cym swoje pomys³y na nowy wy-
gl¹d miasta w mo¿liwie jak najwiêk-
szym stopniu uda³o siê przywróciæ
wygl¹d i klimat Ujazdu z lat przed-
wojennych. Widzê konieczno�æ na-
wi¹zania do bogatych tradycji histo-
rycznych tego miasta, posiadaj¹cego
prawa miejskie ju¿ od 780 lat. Wcze-
�niej nosi³o nazwy Ujest  i Bischo-
fstal.

Potrzeba nawi¹zania do histo-
rycznych korzeni zwi¹zana jest te¿
z faktem, ¿e projekt winien tak¿e
obejmowaæ pomys³ na zagospodaro-
wanie ruin zamku i podzamcza. Tak
aby to, co jeszcze pozosta³o po piêk-
nym, pochodz¹cym z 1223 roku
zamku biskupów wroc³awskich, zo-
sta³o umiejêtnie i funkcjonalnie
wkomponowane w nowy rynek -
mówi burmistrz Kauch.

Oprócz uwzglêdnienia w zg³asza-
nych projektach stanu obecnego (par-
king powinien znale�æ inne usytu-
owanie), a wiêc wszystkich tych
obiektów, które siê tutaj znajduj¹,
nale¿y uwzglêdniæ to, co w najbli¿-
szej przysz³o�ci tutaj powstanie i ju¿
wkrótce stanie siê elementem ujaz-
dowskiego pejza¿u, my�lê choæby o

zbiorniku wodnym o powierzchni ok.
5 ha, który ju¿ wkrótce bêdzie wy-
budowany w bezpo�rednim s¹siedz-
twie miasta � precyzuje T. Kauch. -
Ten w³a�nie obiekt mo¿e daæ asumpt
do wielu ciekawych pomys³ów,
zwiêkszaj¹cych atrakcyjno�æ nasze-
go miasta zarówno dla turystów, jak i
samych jego mieszkañców.

Podobnie uwzglêdnienia w pro-
jektach wymaga hotel, którego budo-
wa w �cis³ym centrum miasta roz-
pocznie siê ju¿ niebawem. Inwestor
zapewnia, ¿e bêdzie to obiekt o naj-
wy¿szym standardzie us³ug w tej
bran¿y, z nowoczesnym, na wyso-
kim poziomie zapleczem gastrono-
micznym, kontynuuje burmistrz.

Jestem przekonany, ¿e Rada
Miasta przeznaczy w przysz³orocz-
nym bud¿ecie okre�lon¹ kwotê na
nagrodê pieniê¿n¹ dla zwyciêzcy na-
szego konkursu. Udzia³ w nim mo¿e
wzi¹æ ka¿dy, kto tylko ma dobry
pomys³ na nowe zagospodarowanie
centrum naszego miasta.

My�lê, ¿e wyró¿nieniem dla au-
tora najciekawszego pomys³u bêdzie
ju¿ sam fakt, ¿e jego projekt zostanie
zrealizowany. A nagroda pieniê¿na z
pewno�ci¹ stanowiæ bêdzie dodat-
kow¹ satysfakcjê, chocia¿ dzi� jesz-
cze nie potrafiê dok³adnie sprecyzo-
waæ wysoko�ci tej kwoty - zastrzega
siê burmistrz T. Kauch - to s¹dzê, ¿e
mo¿e to byæ oko³o 20 tys. z³.

Ostateczna wysoko�æ nagrody
podana zostanie z chwil¹ oficjalnego
og³oszenia konkursu. Na razie bur-
mistrz Ujazdu zaprasza wszystkich
z dobrymi pomys³ami i  otwart¹
g³ow¹ do my�lenia nad koncepcj¹
zmian. Centrum ma³ego miasta nie
musi mieæ ma³omiasteczkowego wy-
gl¹du.

Piotr Koszyk

POMYS£ NA UJAZD

Kad³ubiec
18 (sobota) wrzesieñ 2004 r.

namiot festynowy ustawiony na boisku sportowym w Kad³ubcu

Program
13.00 � wymarsz korowodu z orkiestr¹
14.00 � koncert M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej z Le�nicy
14.30 � wystêp zespo³u instrumentalnego
14.45 � przekazanie chleba przez starostów do¿ynkowych
15.00 � wystêp Mirka Jêdrowskiego z zespo³em
16.15 � wystêp zespo³u Proskauer Echo
17.40 � og³oszenie wyników konkurs koron
18.00 � wystêp chóru i zespo³u Szko³y Muzycznej
18.30 � Kabaret Francika
19.45 � zabawa taneczna z zespo³em ATHRIX
21.30 � sztuczne ognie

19 wrzesieñ 2004 r. od godz. 19.00
 zabawa taneczna z zespo³em MIRA¯

OBCHODY  200 � LECIA ISTNIENIA
SZKO£Y

W KAD£UBIE

zaprasza
wszystkich uczniów, rodziców, absolwentów i pracowników

Szko³y Podstawowej w Kad³ubie
na uroczysto�æ jubileuszu 200 � lecia istnienia szko³y w Kad³ubie.

Zespó³ Placówek O�wiatowych w Kad³ubie

Kataster to urzêdowy spis grun-
tów i budynków, s³u¿¹cy oznacze-
niu nieruchomo�ci przy zak³ada-
niu i prowadzeniu ksi¹g wieczy-
stych, wodnych, górniczych i in-
nych oraz przy wymiarze podat-
ków. Podatek katastralny to poda-
tek od warto�ci nieruchomo�ci.

Obecnie wysoko�æ podatku od
nieruchomo�ci uzale¿niona jest wy-
³¹cznie od powierzchni gruntu. Przy
ustalaniu wysoko�ci tego podatku nie
bierze siê pod uwagê warto�ci budyn-
ków na nim stoj¹cych. Prowadzi to
do sytuacji, w której podatek p³aco-
ny jest tak samo za grunt niezago-
spodarowany lub za ten, na którym
stoi zniszczony stary budynek, jak i
za ziemiê np. w centrum miasta, na
której stoi nowoczesny biurowiec
(czasami o warto�ci wiêkszej ni¿ grunt
pod nim). W przysz³o�ci podstaw¹
opodatkowania bêdzie warto�æ ryn-
kowa nieruchomo�ci, czyli warto�æ
katastralna. Mo¿e oznaczaæ to znacz-
ny wzrost wysoko�ci podatku i dla-
tego w³a�ciciele niektórych nierucho-
mo�ci obawiaj¹ siê zmian. Wprowa-
dzenie tego podatku, który ma zast¹-
piæ funkcjonuj¹cy obecnie podatek od
nieruchomo�ci, jest nieuchronne, bo-
wiem podobne prawodawstwo funk-
cjonuje ju¿ w  UE.  Wysoko�æ podat-
ku katastralnego obliczana bêdzie od
rzeczywistej warto�ci nieruchomo�ci.
Oznacza to, ¿e je¿eli kto� posiada
dzia³kê o powierzchni trzech arów na
Podlasiu  bêdzie za ni¹ p³aci³ o wiele
mniejszy podatek, ni¿ w³a�ciciel ta-
kiego samego gruntu pod Warszaw¹.
Nawet w bloku, w tej samej klatce
schodowej, stawki za mieszkanie bêd¹
zró¿nicowane: mniej bêdzie p³aci³ ten
kto mieszka na parterze czy ostat-
nim piêtrze ni¿ ten, który mieszka na
piêtrze pierwszym.  Na razie nie wia-
domo, jakie bêd¹ roczne stawki po-
datku katastralnego. Pojawiaj¹ siê wy-
soko�ci miêdzy 0,1 a 1% warto�ci nie-
ruchomo�ci. Gdyby tak siê sta³o,w³a-
�ciciele nieruchomo�ci o niskiej war-
to�ci bêd¹ p³aciæ mniej ni¿ obecnie,
za� w³a�ciciele posiad³o�ci o warto-
�ci wysokiej, wiêcej ni¿ teraz. Stawki
podatku katastralnego - podobnie jak
dzi� wysoko�æ podatku od nierucho-
mo�ci - bêd¹ ustalali wójtowie gmin i
burmistrzowie oraz prezydenci
miast.

Zdaniem resortu finansów poda-
tek od warto�ci nieruchomo�ci nale-
¿y do tych instrumentów ekonomicz-
nych, które najbardziej odpowiadaj¹
warunkom gospodarki rynkowej.
Wprowadzenie go stworzy przede
wszystkim sta³e i stabilne �ród³o do-
chodów bud¿etu  jednostek samorz¹-
du terytorialnego.

Z tego punktu widzenia resort fi-
nansów, podobnie jak samorz¹dy te-
rytorialne, chcia³oby mo¿liwie naj-
szybszego wprowadzenia tego po-
datku, musi to jednak byæ poprze-
dzone odpowiednimi pracami przy-
gotowawczymi. Przygotowania do
wprowadzenia takiego podatku
trwaj¹ równie¿ w starostwie strze-
leckim - na czym polegaj¹ i na jakim
s¹ etapie, a tak¿e o powstawaniu
mapy numerycznej - w nastêpnym
numerze. Wprowadziæ podatek od
nieruchomo�ci bêdzie mo¿na dopiero
wtedy, kiedy bêdzie gotowy kataster,
czyli rejestr nieruchomo�ci.

Bez niego wprowadzenie takiego
podatku jest po prostu niewykonal-
ne, poniewa¿ rejestr ten bêdzie sta-
nowi³ realn¹ podstawê do wyboru
metod wyceny nieruchomo�ci i obli-
czania podstawy opodatkowania.
Wszystko wskazuje na to, ¿e kata-
ster bêdzie gotowy w roku 2005.
Oznacza to, ¿e podatek katastralny
bêdzie mo¿na wprowadziæ dopiero w
roku 2006, a nawet w 2007 roku.

Przed
podatkiem

katastralnym

c.d. ze str. 1

DO¯YNKI GMINNE
w LE�NICY


