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Dwie inwestycje są kontynuacją 
prac ubiegłorocznych. W 2020 r. 
spółka Drogbud Gostyń opracowa-
ła projekt przebudowy ok. 1,9 km 
drogi powiatowej - ul. Dworcowej 
w Krzemieniewie. W lutym rozpo-
częto prace, w efekcie których dro-
ga (dziś o zmiennej szerokości) bę-
dzie miała 6-metrową jezdnię oraz 
ciąg pieszo-rowerowy na całej dłu-
gości. Roboty potrwają do 30 czerw-
ca i będą kosztować ok. 3,1 mln zł, 
z czego połowę stanowić będzie do-
tacja z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich, a 600 tys. zł przeka-
że gmina Krzemieniewo. 

Spółka Nodo z Leszna z kolei 
rozpoczęła w lutym budowę ścież-
ki rowerowej o długości 2,6 km, od 
wiaduktu nad S5 w Wilkowicach 
do ronda w Święciechowie i dalej 
w kierunku Gołanic, aż do już ist-
niejącej ścieżki. Inwestycja o war-
tości 985 tys. zł zostanie dofinanso-
wana przez gminę Święciechowa. 
Prace mają potrwać do 30 czerw-
ca. Powiat złożył wniosek o dota-
cję na to zadanie z Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu Opera-

cyjnego 2014-2020 i czeka na roz-
strzygnięcie naboru. 

Otrzymaną w 2020 r. dotację (ok. 
1,7 mln zł) z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych powiat lesz-
czyński postanowił przeznaczyć na 
remont dwóch odcinków dróg bę-
dących w najgorszym stanie tech-
nicznym - w Henrykowie w gminie 
Święciechowa oraz z Górki Duchow-
nej do Targowiska w gminie Lipno. 
W obu zadaniach zakres prac przewi-
duje głównie rozebranie obecnej na-
wierzchni w miejscach spękań i bra-
ku odpowiedniej nośności, wyko-
nanie tam nowej konstrukcji jezdni 
i na końcu ułożenie nowej warstwy 
ścieralnej na całej szerokości jezdni.

W ogłoszonych przez Zarząd 
Dróg Powiatowych przetargach zło-
żono po siedem ofert na każde przed-
sięwzięcie. Najtańszą propozycję 
-736 tys. zł - przebudowy ok. 1,3 
km drogi w Henrykowie przedsta-
wiło Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic 
z Leszna, natomiast w przypadku 
przebudowy drogi na odcinku Górka 
Duchowna-Targowisko to niespełna 
1,6 mln zł oferowane przez Drogbud 

Gostyń. W tym drugim przypadku, 
oprócz przebudowy ok. 1,2 km jezd-
ni, zakres prac obejmuje w granicach 
miejscowości Górka Duchowna bu-
dowę z kostki betonowej odcinka 
chodnika o długości 100 mb i szero-
kości 2,5 m, a od powstałego traktu 
do chodnika przy przejeździe kole-
jowym utwardzone będzie pobocze 
destruktem asfaltowym. Zadanie to 
będzie kontynuacją prac z lat ubie-
głych - w ramach budowy drogi eks-

presowej S5 przebudowany został od-
cinek drogi powiatowej od Radomic-
ka w kierunku Targowiska, a następ-
nie w ubiegłym roku brygada remon-
towa Zarządu Dróg Powiatowych wy-
remontowała odcinek ok. 320 m do 
granic Targowiska.

Powiat w ubiegłym roku apliko-
wał o dofinansowanie kolejnych in-
westycji z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg. Wniosek o dofinansowa-
nie szacowanej na 8 mln zł przebu-

dowy drogi przez Kłodę znalazł się 
na liście projektów rekomendowa-
nych do udzielenia wsparcia finan-
sowego. Nie czekając na ostateczną 
decyzję w tej sprawie władze powia-
tu rozważają ogłoszenie przetargu na 
przebudowę odcinka od drogi woje-
wódzkiej 309 przez całą wieś aż do 
wiaduktu nad drogą ekspresową S5. 
Zakres prac przewiduje m.in. wymia-
nę nawierzchni jezdni i budowę ścież-
ki pieszo-rowerowej.

Ruszyły kolejne inwestycje

Fot. archiwum Powiatu Leszczyńskiego
Ul. Dworcowa w Krzemieniewie ma blisko 2 km długości. Zostanie zmodernizowana do 30 czerwca.

Kwestia rozliczenia po-
datku w miejscu faktyczne-
go zamieszkania jest nie-
zwykle ważna dla gminy 
i powiatu, w którym się 
mieszka. Z każdego 1000 
zł zapłaconego podatku 
PIT do gminy trafia ok. 
400 zł, a do powiatu - ok. 
100 zł. W przeliczeniu na 
obecnych mieszkańców 
powiatu leszczyńskie-
go daje to średnio 350 zł 
rocznie na osobę. Gdyby 
tylko tysiąc osób faktycz-
nie mieszkających w po-
wiecie leszczyńskim po-
twierdziło ten stan w ze-
znaniu PIT, samorząd 
mógłby np. wybudować 
co roku dodatkowy kilo-

metr ścieżki rowerowej. 
Większa liczba osób to ko-
lejne inwestycje w infra-
strukturę drogową. 

Według ustawy o podat-
ku dochodowym od osób fi-
zycznych, roczne PIT-y po-
winny być składane w urzę-
dzie skarbowym właści-
wym ze względu na miejsce 
zamieszkania podatnika. 
Jeżeli adresy zamieszkania 
i zameldowania nie są takie 
same, to mieszkańcy bar-
dzo często mylą je ze sobą 
i w konsekwencji rozlicza-
ją się z podatku w miejscu 
zameldowania. To ozna-
cza, że udziały w podatku 
dochodowym od osób fi-
zycznych wpływają do in-

nych gmin i powiatów, za-
miast zasilać budżety samo-
rządów, w których faktycz-
nie dana rodzina mieszka. 

Rozliczenie podatku na 
terenie faktycznego miej-
sca zamieszkania jest bar-
dzo proste, bo wiąże się 
wyłącznie ze złożeniem 
odpowiedniej deklaracji 
w formularzu PIT. Nale-
ży w niej wskazać miej-
sce stałego zamieszkania. 
Natomiast dotychczaso-
we miejsce zameldowa-
nia pozostaje bez zmian, 
a więc wszystkie doku-
menty je wskazujące po-
zostają ważne, a np. dzie-
ci nadal mogą chodzić do 
tych samych szkół.

Płać podatek tam, gdzie mieszkasz

Rok 2021 będzie kolejnym proinwestycyjnym 
rokiem dla powiatu leszczyńskiego. Samorząd 

powiatowy, uznany przez specjalistów magazynu 
Wspólnota za najbardziej proinwestycyjny w kraju 
w latach 2019 i 2020, rozpoczął już pierwsze tego-
roczne zadania i przygotowuje się do kolejnych.

Osoby mieszkające w powiecie leszczyńskim, bez względu 
na to, gdzie są zameldowane, mogą mieć znaczący wpływ 

na rozwój swej małej ojczyzny. Około 10 procent zapłaco-
nego przez nich podatku PIT może zasilić budżet powiatu. 
Wystarczy w corocznym zeznaniu podatkowym wpisać jako 
miejsce zamieszkania swoją gminę z powiatu leszczyńskiego.
Nie trzeba zmieniać meldunku!

1000 nowych podatników
to kolejny kilometr 

ścieżek rowerowych

Płać podatek tam, gdzie mieszkasz
nie musisz zmieniać meldunku


