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Jubilaci

URODZINY
06.01.2018 

 Józef Garlak z Polskiej Cerekwi - 85 lat 
10.01.2018 

Irena Galant z Polskiej Cerekwi - 85 lat 
11.01.2018 

Olga Mosler z Polskiej Cerekwi - 85 lat 
12.01.2018 

Hildegarda Szwed z Polskiej Cerekwi - 80 lat 
13.01.2018

Eryka Ignacy z Wronina - 90 lat 
16.01.2018 

Antoni Wilpert z Zakrzowa - 85 lat 
21.01.2018 

Agnieszka Drechsler z Polskiej Cerekwi - 80 lat 

 ZŁOTE GODY 
20.01.2018 

Helena i Jan Gregor z Wronina

20 grudnia w ZGSP w Polskiej Cerekwi i ZSP we Wroninie odbyły się 
wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Polska Cerekiew. W wyniku ich 
przeprowadzenia w naszej gminie powstała MRG Polska Cerekiew w której 
Radnymi zostali: Freitag Adam, Makosz Manuela, Pytlik Felicja, Bednarczyk 
Martyna, Freitag Paweł, Golasz Paulina, Jarosz Julia, Koszela Joanna, Koziar 
Zuzanna, Kudela Aleksander, Madloch Łukasz, Marzec Julia, Piontek Filip, 
Sip Julia, Zimer Mateusz. Kadencja MRG Polska Cerekiew trwa dwa lata. 
Świeżo wybrani Radni złożyli ślubowanie na uroczystej sesji Rady Gminy 
podsumowującej 2017 rok, która odbyła się 28 grudnia. Interesująca kampa-
nia wyborcza poprzedzająca wybory świadczy o dużym potencjale który drze-
mie wśród naszej młodzieży. 10 stycznia odbyła się już pierwsza sesja MRG 
Polska Cerekiew podczas której Przewodniczącym MRG został Paweł Freitag,
a Wiceprzewodniczącą MRG Julia Marzec - serdecznie gratulujemy! 
W skład komisji rewizyjnej wchodzą Zuzanna Koziar, Łukasz Madloch 
i Julia Sip - również gratulujemy. Radni od razu po ukonstytuowaniu się 
przeszli do działania i błyskawicznie padły pierwsze propozycje do planu 
pracy MRG Polska Cerekiew na rok 2018. 
  Koordynator MRG Polska Cerekiew
 Michaela Grabiniok

Młodzieżowa Rada Gminy 
(MRG) Polska Cerekiew

(cd. ze str. 3) 

W piątek 12 stycznia 2018 roku 
w Pawłowiczkach odbył się XIII Halo-
wy Turniej Piłki Nożnej pod patronatem 
Komendanta Powiatowego w Kędzie-
rzynie - Koźlu, Wójta Gminy Pawło-
wiczki i Wójta Gminy Polska Cerekiew. 
W zawodach brało udział 7 drużyn ze 
szkół z Maciowakrza, Polskiej Cere-

 XIII Halowy Turniej Piłki Nożnej
kwi, Jakubowic, Wronina, Pawłowiczek, 
Gościęcina i Ostrożnicy. Pierwsze miej-
sce i złote medale otrzymali chłopcy 
ze szkoły z Wronina, drugie miejsce zdo-
była drużyna z Maciowakrza, a trzecie 
z Jakubowic. Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został Konrad Biniasz - uczeń 
kl. VI ze szkoły z Wronina.

niając nazwę klubu na LZS „ISMe” Zakrzów.
Klub zachęca inne � rmy oraz podmioty do współ-
pracy oraz pomocy w działalności bieżącej klubu 
oraz promowaniu na lepszą wyższą pozycję pięknej 
dyscypliny sportowej jaką jest TENIS STOŁOWY 
aby stał się bardzo rozpoznawalną dyscypliną, a nasz 
klub mógł się rozwijać i awansować na wyższy 
poziom ligowy juniorski i seniorski.

Tekst:Roman FRANK, 
Zdjęcia: Roman FRANK oraz Wojciech SZYMCZAK 

- Nowa Gazeta Lokalna

Otwarte Zawody 
w Tenisie Stołowym 
z Okazji NOWEGO ROKU 2018

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH
w Gminie Polska Cerekiew

SOŁECTWO DATA GODZINA MIEJSCE

Polska Cerekiew  29.01.2018 18.00
sala w Centrum Kultury 

przy ul. Kozielskiej 3

Ciężkowice
30.01.2018

18.00 świetlica wiejska

Ligota Mała
31.01.2018

18.00 świetlica wiejska

Połowa 31.01.2018 18.00
świetlica wiejska 

w Ligocie Małej

Jaborowice 1.02.2018 16.30 świetlica wiejska

Koza 5.02.2018 16.00 świetlica wiejska

Mierzęcin 05.02.2018 17.30 świetlica wiejska

Łaniec 05.02.2018 19.00 świetlica wiejska

Witosławice 6.02.2018 19.00 świetlica wiejska

Dzielawy 07.02.2018 17.30 świetlica wiejska w Grzędzinie

Grzędzin 07.02.2018 19.00 świetlica wiejska 

Wronin 08.02.2018 18.00 świetlica OSP

Zakrzów 12.02.2018  18.00 świetlica wiejska
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Pieniądze wypłacane będą w terminach:
▷ 1 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złoże-

nia wniosku w pierwszym terminie,
▷ 1 - 31 października 2018 r. w przypadku 

złożenia wniosku w drugim terminie,
gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem 

na rachunek bankowy podany we wniosku.

 Opłata od posiadania psów
Obowiązuje uchwała Nr XI/68/2007 Rady 
Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 
2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

Opłata od posiadania psów płatna jest bez we-
zwania do 30 czerwca roku podatkowego w wy-
sokości 20,00 zł od jednego psa rocznie posiada-
nego przez osoby � 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 kalen-
darzowego, 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 2005 r. w sprawie zwolnienia z po-
datku od środków transportowych.

▷ Uchwała Nr X/87/2003 Rady Gminy Pol-
ska Cerekiew z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie 
zwolnień z podatku od nieruchomości. 

▷ Uchwała Nr X/88/2003 Rady Gminy Pol-
ska Cerekiew z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie 
zwolnienia z podatku od środków transporto-
wych.

▷ Uchwała Nr XXIV/122/2017 Rady Gminy 
Polska Cerekiew z dnia 3 marca 2017 r. w spra-
wie zwolnienia od podatku od nieruchomości 
obiektów sportowych.

 Podatek rolny
Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892), 
art. 4, i art. 6, oraz ustawy z dnia 30 października 
2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 
1821), podmioty na których ciąży obowiązek po-
datkowy od początku danego roku podatkowe-
go, mają obowiązek w terminie do 15 stycznia 
2018 roku złożyć właściwemu organowi podat-
kowemu deklaracje na podatek rolny i leśny spo-
rządzone na formularzu wg ustalonego wzoru:
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Główne-
go Urzędu Statystycznego - Monitor Polski 
z 2017 r. poz. 958 z 18 października 2017 r. śred-
nia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów (bę-
dąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 
rok podatkowy 2018) – 52,49 za 1 dt.
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym 
stanowi:
▷ dla gruntów rolnych – liczba ha przeliczenio-
wych ustalona na podstawie powierzchni, rodza-
jów i klas użytków rolnych wynikających z ewi-
dencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do 
okręgu podatkowego,
▷ dla pozostałych gruntów – liczba ha wynikają-
ca 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 52,49 zł = 131,225 zł
▷ od 1 ha gruntów tj. dla gruntów pozostałych 
– równowartość pieniężną 5 q żyta x 52,49 zł 
= 262,45 zł

 Podatek leśny 
obliczony według średniej ceny sprzeda-
ży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za 
pierwsze trzy kwartały 2017 r. (Monitor Polski 
z 2017 r. poz. 996 z 20 października 2017 r.), 
wynosi 197,06 zł za 1 m³.
Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym 
stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hekta-
rach, wynikająca z ewidencji gruntów i budyn-
ków
▷ podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy 
wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drew-
na obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna 
uzyskanej przez nadleśnictwa.

Podatek leśny za rok podatkowy wynosi:
▷ od 1ha lasów równowartość pieniężną 
0.220 m³ x 197,06 zł = 43,353 zł.

Podatek płatny jest na konto Urzędu Gminy 
w Polskiej Cerekwi w Powiatowym Banku Spół-
dzielczym Kędzierzyn-Koźle Oddział Polska 
Cerekiew na indywidualny wirtualny numer 
konta.

 Podatek od nieruchomości
W dniu 23 listopada 2017 r. Rada Gminy w Pol-
skiej Cerekwi podjęła uchwałę w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od nierucho-
mości (Uchwała Nr XXIX/152/2017);
▷ Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób zakwa-
li� kowania w ewidencji gruntów i budynków 
– 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi 
lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior 
i zbiorników sztucznych – 4,63 zł od 1 ha po-
wierzchni.

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
- 0,32 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 2017 r. poz. 1023 ze zm.) i położonych na te-
renach, dla których miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego przewiduje przeznaczenie 
pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo za-
budowę o przeznaczeniu mieszanym obejmują-
cym wyłącznie 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 
budowlanego – 3,04 zł od 1 m² powierzchni.
▷ Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,73 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 – 22,36 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwali� kowanym mate-
riałem siewnym - 9,83 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdro-
wotnych, w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające 
tych świadczeń - 4,70 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
- 6,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
▷ Od budowli:
2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 
ust.1 pkt. 3, i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych.

 Podatek od środków 
      transportowych
Obowiązuje Uchwała z dnia 26 listopada 
2015 r. Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 
w sprawie określenia wysokości stawek podat-
ku od środków transportowych (Uchwała Nr 
XIII/54/2015);

Uchwały dostępne są w Internecie na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
w Polskiej Cerekwi www.bip.polskacerekiew.pl

 Zwrot podatku akcyzowego
Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi informuje, że 
na 2018 r. stawka zwrotu części podatku akcy-
zowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej wynie-
sie 1,00 zł do 1 litr oleju, a zatem taka sama jak 
w 2017 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 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 2018 r. do 28 lutego 2018 r. 
- wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup 
oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie 
od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,

▷ od 1 sierpnia 2018r. do 31 sierpnia 2018 r.
- wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup 
oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie 
od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

PODATKI 2018

Zarząd Klubu LZS „ISMe” Zakrzów zor-
ganizował Otwarte Zawody w Tenisie Sto-
łowym z Okazji NOWEGO ROKU 2018.

Turniej odbył się 13.01.2018 w sali gim-
nastycznej Szkoły Podstawowej w Polskiej 
Cerekwi o godz. 10:00 na które uczestnic-
two potwierdziło niespełna 60 zawodników 
z woj. opolskiego i śląskiego. Poniżej podsu-
mowanie poszczególnych 8 kategorii:
CHŁOPCY klasa I-III godz.10:00

1. Michał DURDA 
   - klub LEW Głubczyce
2. Igor SŁOTA - m. Kietrz
3. David LEPICH 
   - klub LZS Żywocice

CHŁOPCY klasa V-VI godz.10:00
1. Jan DENEKA - klub KTS Kłodnica
2. Marcin RUDZIŃSKI 
   - klub LEW Głubczyce
3. Dawid FRANK 
   - klub LZS „ISMe” Zakrzów

CHŁOPCY klasa 7, I-III gimnazjum 
godz.10:00

1. Marcel PIEGSA 
   - klub LZS „ISMe” Zakrzów
2. Jakub SKORUPA 
   - woj. śląskie klub m. Kalety
3. Jakub MIELNIK 
   - klub LEW Głubczyce

DZIEWCZĘTA - KOBIETY 
razem godz.11:00

1. Gloria DEPTA - woj. śląskie 
Budziska-Kuźnia Raciborska
2. Anna CWALINA 
   - klub LZS „ISMe” Zakrzów

3. Monika GWÓŹDŹ 
   - klub UKTS LZS Cisek

JUNIORZY DO LAT 18 godz.12:00
1. Mateusz HAMERLIK 
   - klub LZS „ISMe” Zakrzów
2. Piotr CZAPLA 
   - klub LZS „ISMe” Zakrzów
3. Kewin PISKORZ - m. Pawłowiczki

SENIORZY od 18-49 LAT 
podzieleni na 3 grupy godz.14:00

1. Sebastian BĄK 
   - klub LEW Głubczyce
2. Grzegorz SAWICKI 
   - klub LEW Głubczyce
3. Marcin LEPICH 
   - klub LZS Żywocice

SENIORZY 50 lat - wyżej
1.  Jan IZYDORCZYK - m. Opole
2.  Ryszard NOWOTNY 
   - woj. śląskie m. Racibórz
3. Zbigniew GRUSZKA 
   - m. Grodziec k. Ozimka

OPEN DLA WSZYSTKICH
system pucharowy wg. losowania

1. Sebastian BĄK 
   - klub LEW Głubczyce
2. Marcin LEPICH 
   - klub LZS Żywocice
3. Andrzej STRZEJA 
   - klub gmina Strzelce Opolskie
Najlepsi gracze otrzymali medale kate-
goria chłopcy klasa I-III a pozostałe ka-
tegorie pamiątkowe puchary. Najmłodszy 
zawodnik 6 letni David LEPICH - klub 
LZS Żywocice otrzymał statuetkę i bardzo 

8 grudnia 2017 roku w Zespole Gim-
nazjalno-Szkolno-Przedszkolnym w Pol-
skiej Cerekwi przeprowadzono zajęcia 
pro� laktyczne z udziałem policjanta, któ-
re były skierowane do uczniów. Dotyczyły 
one odpowiedniego zachowania się dzieci 
i młodzieży podczas sylwestrowej nocy. 
Uświadomiono młodzież, że nieodpowie-
dzialne zabawy przy użyciu petard często 
kończą się nieprzyjemnymi incydentami. 
Przypomniano również, że używanie ich 
przez osoby niepełnoletnie jest niezgodne 
z prawem. 

 Zuzanna Koziar

BEZPIECZNY 
SYLWESTER

dużą czekoladę a najstarszy zawodnik 
(72 lata) Roman RUCHALSKI puchar.
W zawodach uczestniczyło 59 zawod-
ników. Najbardziej obsadzona kate-
goria - OPEN w której brało udział 

26 zawodników i kategoria senior 18-49 lat
- 20 zawodników.
Sędzią głównym zawodów był Prezes Klu-

bu LZS „ISMe” Zakrzów Jan CIEŚLAK 
oraz sędziami pomocniczymi byli zastępca 
prezesa Adrian KOCHOŃ, sekretarz klu-
bu Roman FRANK oraz skarbnik Gerard 
ZWADŁO - sędziowie okręgowi OZTS.
Zawody trwały od godz. 10:00 do 19:30 
zakończone po � nale kategorii OPEN po 
wręczeniu pucharów za pierwsze 3 miejsca.
Zawody pozostawiły po sobie bardzo po-
zytywne opinie wśród zawodników oraz 
kibiców. To pierwsze tak bardzo duże orga-
nizacyjnie zawody które były wpisane przez 
zarząd do kalendarza organizacyjnego klubu.
Zarząd w imieniu całego klubu bardzo dzię-
kuje Panu Prezesowi Dariusz Hamerlik, re-
prezentującego � rmę ISM elektric https://
www.facebook.com/ismelectric/ za wsparcie 
i pomoc w działalności klubu, w szczególno-
ści przy organizacji otwartych zawodów te-
nisa stołowego z okazji Nowego Roku 2018.
Zarząd po uchwale zarządu klubu LZS 
Zakrzów postanowił, że od Nowego 
Roku 2018, klub będzie reklamował � r-
mę ISM elektric jednocześnie zmie-

Otwarte Zawody w Tenisie Stołowym 
z Okazji NOWEGO ROKU 2018


