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W grudniu jubileusze obchodzili:

20.12.2016 - Krystyna Musioł z Dzielaw - 80 lat
21.12.2016 - Jerzy Kulik z Wronina - 85 lat

27.12.2016 - Karol Białas z Ligoty Małej - 80 lat
29.12.2016 - Elfryda Poloczek z Grzędzina - 80 lat.

Wszystkim grudniowym Jubilatom składamy 
najserdeczniejsze życzenia - wszelkiej pomyślności, 

spełnienia wspólnych marzeń, zdrowia i sił. 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku 
Opolskim w Polskiej Cerekwi zorganizowało, w niedzielę 
18 grudnia w swojej siedzibie spotkanie opłatkowe. Mu-
zycznie czas umilał cerekwicki chór Bell Canto, z kolei 
 o smakołyki zadbały członkinie TSKN częstując wszystkich 
wyśmienitymi potrawami i wypiekami domowej roboty. 

Pierwszy w naszej gminie Orszak Trzech 
Króli już za nami. Pomimo siarczystych 
mrozów w orszaku uczestniczyły tłumy 
mieszkańców, nie tylko z naszej gminy – za 
co bardzo dziękujemy! Za nim orszak do-
tarł pod zamek, gdzie odbył się spektakl 
teatralny w wykonaniu Teatru A z Gliwic, 
przeszedł ulicami Polskiej Cerekwi. Podczas 
przejścia prezentowano widowiskowe scen-
ki, w których brały udział dzieci, młodzież 
i dorośli z naszej gminy. Przez cały weekend 
przy zamku trwał również Jarmark Nowo-
roczny, na którym chętni mogli zaopatrzyć 
się w rękodzieło i skosztować regionalnych 
przysmaków. Główną atrakcją niedzielnego 
jarmarku były występy dzieci ze szkół pod-
stawowych z Polskiej Cerekwi i Wronina 
oraz maluchów z przedszkola w Zakrzowie. 
Po wspólnym kolędowaniu pod przewod-
nictwem Pana Piotra Oriana na najmłod-
szych czekały zabawy z animatorami. Wy-
rażamy ogromne podziękowania dla dzieci, 
ich rodziców oraz nauczycieli, że mimo 
tak mroźnej pogody zaszczyciły nas swoją 
obecnością i upiększyły swoimi występami 
to święto.

Michaela Grabiniok

Tego roku nasze przedszkole wzięło udział w akcji „Każdy może zostać Świętym Mikołajem”. 
Zorganizowana została „Paczka dobrego serca”. Zbierane były słodycze w obu grupach przed-
szkolnych w Polskiej Cerekwi dla dzieci z Domu Dziecka w K-Koźlu przy ulicy Skarbowej. Zachę-
cano ludzi o dobrym serduszku, aby w miarę możliwości dołączyli się do naszej akcji. Rodzice 
bardzo otwarcie podeszli do naszej prośby. Do całej akcji dołączyła się również klasa 2b Szkoły 
Podstawowej wraz z wychowawcą panią Krystyna Zając. Do pomocy włączyły się również mamy 
naszych przedszkolaków, panie: Martina Oćwieja, Anna Nalepka oraz Sylwia Fogel, które spa-
kowały słodkości, podzieliły je na paczki oraz przewiozły do placówki w K-Koźlu. Dziękujemy 
wszystkim tym, którzy pomogli sprawić, że żadne dziecko w tak pięknym czasie świątecznym nie 
było smutne i mogło choć przez chwilę poczuć magię Świąt Bożego Narodzenia. Koordynatorem 
całej akcji była pani Elżbieta Zając-Jabłońska. 

Dzieci z Domu Dziecka wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękują i przesyłają uśmiechy.

„Nawet przedszkolak może zostać świętym Mikołajem” 

Wigilia

Orszak Trzech Króli 
i Jarmark Noworoczny 

7-8 stycznia 2017 r. 



wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 
1,00 zł do 1 litra oleju, a zatem jest taka sama 
jak w 2016 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. 
na 1 ha użytków rolnych będzie wynosić 86,00 zł.

Producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju na-
pędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
w dwóch niżej wymienionych terminach.
od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. 

- wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup 
oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie 
od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.,
od 1 sierpnia 2017r. do 31 sierpnia 2017 r. 

- wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup 
oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie 
od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.,

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2017 r. w przypadku złoże-

nia wniosku w pierwszym terminie,
1 - 31 października 2017 r. w przypadku 

złożenia wniosku w drugim terminie, gotówką 
w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachu-
nek bankowy podany we wniosku.

 Opłata 
 od posiadania psów

Obowiązuje uchwała Nr XI/68/2007 Rady Gmi-
ny w Polskiej Cerekwi z dnia 06 grudnia 2007r. 
w sprawie opłaty od posiadania psów.

Opłata od posiadania psów płatna jest bez 
wezwania do 30 czerwca roku podatkowego 
w wysokości 20,00 zł od jednego psa rocznie po-
siadanego przez osoby fi zyczne.

Obowiązek zapłaty opłaty od posiadania psów 
powstaje od pierwszego dnia miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym podatnik stał się 
właścicielem psa, a wygasa z upływem miesiąca, 
w którym ustały okoliczności uzasadniające ist-
nienie tego obowiązku.

Jeżeli obowiązek zapłaty opłaty od posiadania 
psów powstał lub wygasł w ciągu roku kalenda-
rzowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do 
liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek jej 
zapłaty.

Opłatę od posiadania psów uiszcza się w kasie 
Urzędu Gminy, lub na rachunek bankowy Urzędu 
Gminy w Polskiej Cerekwi. 

 Zwolnienia podatkowe

Uchwała Nr XVIII/119/2008 Rady Gmi-
ny Polska Cerekiew z dnia 27 listopada 2008 r., 
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomo-
ści – grunty budynki lub ich części oraz budowle 
służące do odbioru, odprowadzania i oczyszczania 
ścieków komunalnych. 
Uchwała Nr XXV/215/2005 z dnia 29 grudnia 

2005r. w sprawie zwolnienia z podatku od środ-
ków transportowych.
Uchwała Nr X/87/2003 Rady Gminy Polska 

Cerekiew z dnia 02 grudnia 2003r. w sprawie 
zwolnień z podatku od nieruchomości. 
Uchwała Nr X/88/2003 Rady Gminy Polska 

Cerekiew z dnia 02 grudnia 2003r. w sprawie 
zwolnienia z podatku od środków transportowych.
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  Podatek rolny
Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. 

o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz 
z 2014r. poz. 40), art, 4, art. 6, oraz ustawy z dnia 
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. 
z 2013r. poz.465), podmioty na których ciąży 
obowiązek podatkowy od początku danego roku 
podatkowego, mają obowiązek w terminie do 15 
stycznia 2017 roku złożyć właściwemu organowi 
podatkowemu deklaracje na podatek rolny i leśny 
sporządzone na formularzu wg ustalonego wzoru.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego - Monitor Polski 
z 2016 r. poz. 993 z 18 października 2016 r. śred-
nia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów (będą-
ca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 
podatkowy 2017) – 52,44 za 1 dt.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym 
stanowi:
dla gruntów rolnych – liczba ha przelicze-

niowych ustalona na podstawie powierzchni, 
rodzajów i klas użytków rolnych wynikających 
z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia 
do okręgu podatkowego, 
dla pozostałych gruntów – liczba ha wynika-

jąca z ewidencji gruntów i budynków.
Podatek rolny za rok podatkowy wynosi : 
od 1 ha przeliczeniowego gruntów tj. dla 

gruntów gospodarstw rolnych – równowartość 
pieniężną 2,5 q żyta x 52,44 zł = 131,10 zł
od 1 ha gruntów tj. dla gruntów pozosta-

łych – równowartość pieniężną 
5 q żyta x 52,44 zł = 262,20 zł

 Podatek leśny 

obliczony według średniej ceny sprzedaży 
drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze 
trzy kwartały 2016 r. (Monitor Polski z 2016 r. poz. 
996 z 20 października 2016 r.), wynosi 191,01 zł 
za 1 m3.

Podstawą opodatkowania podatkiem leśnym 
stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hekta-
rach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy 

wynosi, równowartość pieniężną 0,220 m3µ 
drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży 
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa,

Podatek leśny za rok podatkowy wynosi:
od 1ha lasów równowartość pieniężną 

0.220 m3µ x 191,01 zł = 42,02 zł.

Podatek płatny jest na konto Urzędu Gminy 
w Polskiej Cerekwi w Powiatowym Banku Spół-
dzielczym Kędzierzyn-Koźle Oddział Polska Cere-
kiew nr 03 8882 1016 2002 0000 2408 0001.

 Podatek 
 od nieruchomości

W dniu 24 listopada 2016r. Rada Gminy w Pol-
skiej Cerekwi podjęła uchwałę w sprawie określe-
nia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
(Uchwała Nr XXI/95/2016);

1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób zakwa-

Na początku dzieci przygotowały się do 
występu, którym urozmaiciły spotkanie 
z Mikołajem w Domu Spotkań w Grzędzinie. 
Wykonały tam piosenki świąteczne w języku 
polskim i niemieckim oraz zagrały kolędy na 
fl ażoletach.  

Na mikołajki uczniowie wyjechali na wysta-
wę klocków Lego do Gliwic, gdzie mogli nie 
tylko podziwiać ogromne budowle, ale także 
spędzić czas na wspólnej zabawie. 

18 grudnia, w niedzielne popołudnie, dzieci, 
nauczyciele, rodzice oraz wszyscy zaproszeni 
goście mieli okazję spotkać się przy kawie 
i obejrzeć przygotowane przez dzieci Jasełka. 
Rada Rodziców zorganizowała także kiermasz 
ze stroikami, świątecznymi potrawami i wy-
piekami.

Na spotkaniu nie zabrakło przedstawicieli 
władz naszej gminy, którzy zawsze przyjmują 
nasze zaproszenie i przybywają z serdecznymi 
życzeniami świątecznymi.

W przeddzień ferii uczniowie i nauczyciele 
zasiedli do wspólnego śpiewania kolęd, prze-
łamali się opłatkiem składając sobie życzenia, 
a na koniec można było spróbować ciasteczek 
upieczonych przez dzieci i z młodszych klas.

 J.M.F.

lifi kowania w ewidencji gruntów i budynków
 – 0,88 zł od 1 m²  powierzchni.

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi 
lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior 
i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha po-
wierzchni.

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
- 0,31 zł od 1 m²  powierzchni. 

d) niezabudowanych objętych obszarem re-
witalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 
9 października 2015 r. o rewitalizacji, (Dz. U. 
z 2015 r. poz.1777) i położonych na terenach, dla 
których miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego przewiduje przeznaczenie pod zabu-
dowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę 
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wy-
łącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia 
w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów 
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono 
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlane-
go – 2,98 zł od 1 m² powierzchni. 

2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,72 zł od 1 m² powierzchni 

użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej – 21,94 zł od 1 m²  powierzchni 
użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifi kowanym mate-
riałem siewnym

- 9,65 zł od 1 m²  powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdro-

wotnych, w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielają-
ce tych świadczeń 4,61 zł od 1 m²  powierzchni 
użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
- 6,56 zł od 1 m²  powierzchni użytkowej.

3. Od budowli:
- 2% ich wartości, określonej na podstawie 

art.4 ust.1 pkt. 3, i ust. 3-7 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych.

 Podatek od środków 
 transportowych

W 2017 roku obowiązują te same stawki co 
w 2016 roku (Uchwała Nr XIII/54/2015 Rady Gmi-
ny Polska Cerekiew w sprawie określenia wysoko-
ści stawek podatku od środków transportowych).

Uchwały dostępne są Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi www.
bip.polskacerekiew.pl.

 Zwrot 
 podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi informuje, że 
na 2017 r. stawka zwrotu części podatku akcy-
zowego zawartego w cenie oleju napędowego 

PODATKI 2017

WIECZÓR SYLWESTROWY 2016/2017

Grudzień upłynął
 w ZSP we Wroninie 

w świątecznym nastroju

VIII Barbórkowy Turniej Strażaków i Ratowników 2016 

„VIII Barbórkowy Turniej Strażaków i Ra-
towników Kopalnia Soli Wieliczka”. Najlep-
sze drużyny z całej Polski, a także z zagranicy, 
a wśród nich drużyna OSP Polska Cerekiew. 

10 grudnia odbył się VIII Barbórkowy Turniej 
Strażaków i Ratowników Kopalnia Soli Wieliczka 
2016. Reprezentowaliśmy wspólnie z jednostką 
OSP Zalesie Śląskie województwo opolskie. Tur-
niej każdego roku przyciąga dużą liczbę uczest-
ników. W tym roku do startu w turnieju zakwa-
lifi kowan o 86 drużyn z całej Polski, oraz jedną 
drużynę z Czech. Niewątpliwie tym, co przyciąga 
uczestników to miejsce rozgrywania turnieju, 
a także niepowtarzalna atmosfera i dynamiczny 
przebieg konkurencji. Udział w turnieju wyma-
ga od strażaków bardzo dobrego stanu zdrowia, 
a także bardzo dobrej kondycji fi zycznej. Samo 
ukończenie biegu jest już sukcesem, a co dopiero 
zajęcie dobrej lokaty.  Zawodnicy stają na starcie 
w pełnym umundurowaniu z podłączoną maską 
aparatu ochrony dróg oddechowych. Po sygna-

le sędziego startowego rozpoczynają swój bieg, 
a do pokonania mają 660 drewnianych stopni,
90 podestów (110 m różnicy poziomów) szybu 
M. Daniłowicza. Wygrywa ta drużyna, która pokona 
dystans w jak najkrótszym czasie. Naszą jednostkę 
na turnieju reprezentowali: Druh Dawid Sobota, 
Druh Steven Katte, Druh Rafał Piszczala. OSP Polska 
Cerekiew reprezentowała na turnieju Gminę Polska 
Cerekiew oraz Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski. Była 
także jedną z dwóch drużyn Województwa Opol-
skiego zakwalifi kowanych do fi nałowego biegu. 

Nasza drużyna uzyskała czas 6 min 00 sek. 42 set. 
co uplasowało nas na 9 miejscu (w kategorii dru-
żyn OSP).  To lepszy wynik o 6 oczek punktowych 
w stosunku do poprzedniego roku (czas poprawi-
liśmy o 16 sek.). Odbieramy to jako nasz sukces.
W turnieju uczestniczyliśmy po raz drugi.  W klasyfi -
kacji generalnej ochotnicy z Zalesia Śląskiego zajęli 
11 lokatę, OSP z Polskiej Cerekwi zajęła 21 miejsce 
na 86 drużyn startujących.

Uroczystość Jasełek od 
wielu lat wpisana jest do ka-
lendarza uroczystości organi-
zowanych w Przedszkolu we 
Wroninie. 11 grudnia atmos-
ferę zbliżających się świąt od-
dało przedstawienie w wykonaniu dwóch grup wiekowych. Zarówno 
maluchy i starszaki z wielkim przejęciem i dumą prezentowały swoje 
role przed najbliższymi. Za sprawą małych aktorów na chwilę wszyscy 
przenieśliśmy się do Betlejem. Ten wyjątkowy dzień połączony był 
z Kiermaszem Bożonarodzeniowym, podczas którego można było na-
być m.in. swojski makaron, miód, makaron, wypieki świąteczne oraz 
moczkę. Kiermasz cieszył się jak zawsze wielkim zainteresowaniem.

Jasełka 
we Wroninie

Członkowie Rady cere-
kwickiej Parafii Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi 
Panny  zorganizowali 14 
grudnia spotkanie przed-
świąteczne, było ciasto 
i ciepły posiłek. Dziękujemy 
sponsorom za pomoc w or-
ganizacji spotkania.

Spotkanie 
przedświąteczne 

Rady 
Para� alnej


