noworoczny turniej
w tenisie stoŁowym
4 stycznia 2020 roku rozegrano otwarte zawody
w tenisie stołowym z okazji Nowego 2020 Roku.

i kategoria- dZiewcZęta

I miejsce- Zwadło Amelia LZS „iSMe” Zakrzów
II miejsce- Kamińska Amelia KTS K-Koźle
III miejsce Wojciechowska Martyna KTS K-Koźle

iii kategoria- chŁoPcy kl. iV-Vi
I miejsce Szymik Jakub Rybnik
II miejsce Kubiak Aleksander „iSMe” Zakrzów
III miejsce Ciećka Dawid „iSMe” Zakrzów
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I miejsce Pruszkowski Jakub „iSMe” Zakrzów
II miejsce Bachniak Mirosław „Śląsk” Reńska Wieś
III miejsce Kontny Mariusz „Gryf ” Kietrz

Vi kategoria oPen

I miejsce Pruszkowski Jakub „iSMe” Zakrzów
II miejsce Kołodziejski Zbigniew LZS Stare Koźle
III miejsce Piegsa Marcel „iSMe” Zakrzów

Informator społeczno-kulturalny Gminy Polska Cerekiew

Jan Cieślak - Prezes Klubu LZS „iSMe” Zakrzów

WYJAZD NA NARTY
DO MALEJ MORAVKI

gosir w zaKrzowie zaprasza!

ii kategoria- chŁoPcy kl. i-iii
I miejsce Ciećka Adam „iSMe” Zakrzów
II miejsce Kudela Kasper „iSMe” Zakrzów
II miejsce Kubiak Michał „iSMe” Zakrzów

01/2020

V kategoria- juniorZy + seniorZy

Wszystkie dzieci i młodzież szkolna oraz studenci do 26 roku życia
z terenu Gminy Polska Cerekiew mają możliwość bezpłatnego
korzystania z basenu w czasie ferii zimowych.
Serdecznie zapraszamy!

iV kategoria- chŁoPcy kl. Vii-Viii

15 LUTEGO 2020 ROKU

Wpisowe 45 zł od osoby (w cenie zawarty dojazd oraz ubezpieczenie)
Koszty pozostałe (wypożyczenie sprzętu, karnety na wyciąg narciarski)
uczestnicypokrywają we własnym zakresie.
Osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletniego
opiekuna.
Wyjazd: godz. 7:30 z placu przy Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.

I miejsce Frank Dawid „iSMe” Zakrzów
II miejsce Sikora Szymon KTS K-Koźle
III miejsce Bielański Marcin KTS K-Koźle

SOŁECTWO

DATA

GODZINA

MIEJSCE

Polska Cerekiew

29.01.2020

18.00

sala w Centrum Kultury
w Polskiej Cerekwi przy ul. Kozielskiej 3

Wronin

30.01.2020

18.00

świetlica OSP

Jaborowice

03. 02.2020

16.30

świetlica wiejska

w tym numerze:

Koza

04.02.2020

16.00

świetlica wiejska

Mierzęcin

04.02.2020

17.30

świetlica wiejska

Łaniec

04.02.2020

19.00

świetlica wiejska

Ligota Mała

06.02.2020

18.00

świetlica wiejska

str. 1
♦ Wyjazd na narty do Malej Moravki
♦ Komunikat w związku
z wystąpieniem u ptactwa
na terenie kraju ognisk grypy
ptaków A/H5N8/
♦ Bal karnawałowy w przedszkolu
we Wroninie (fotorelacja)

Połowa

06.02.2020

18.00

świetlica wiejska w Ligocie Małej

Zakrzów

10.02.2020

18.00

świetlica wiejska

Ciężkowice

11.02.2020

18.00

świetlica wiejska

Dzielawy

12.02.2020

17.30

świetlica wiejska w Grzędzinie

Grzędzin

12.02.2020

19.00

świetlica wiejska

Witosławice

13.02.2020

19.00

świetlica wiejska
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KomuniKat
w związKu
z wystąpieniem
u ptactwa
na terenie Kraju
ognisK grypy
ptaKów a/H5n8/
Szanowni Państwo,

Harmonogram zeBraŃ wiejsKicH w gminie poLsKa cereKiew
w 2020 roKu

FLORIAN 01/2020

www.polskacerekiew.pl

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy wyłącznie osobiście w biurze nr 21
Urzędu Gminy Polska Cerekiew wraz z uiszczeniem opłaty do dnia 11 lutego 2020 roku.
W celu zgłoszenia potrzebne będą następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania,
PESEL oraz numer telefonu kontaktowego.

str. 2
♦ Podatki 2020
str. 3
♦ Informacje dla hodowców drobiu
♦ Komunikat w związku
z wystąpieniem u ptactwa
na terenie kraju ognisk grypy
ptaków A/H5N8/
str. 4
♦ Noworoczny turniej w tenisie
stołowym
♦ GOSiR w Zakrzowie zaprasza!
♦ Harmonogram zebrań wiejskich
w gminie Polska Cerekiew
w 2020 r.

W zawiązku z wystąpieniem na obszarze naszego kraju ognisk wysoce
zjadliwej grypy ptaków A/H5N8/ informujemy, że wirus A/H5N8/, który
wykryto w stadach drobiu hodowlanego na terenie województwa lubelskiego
i wielkopolskiego jest wysoce zjadliwy
dla drobiu, ale nie jest patogenny dla
cd. na str. 3

BaL KarnawaŁowy w przeDszKoLu we wroninie
(FotoreLacja)

PODATKI2020
Podatek rolny
Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1256 i 1309), art. 4, i art. 6, oraz ustawy
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2019 r. poz. 888), podmioty
na których ciąży obowiązek podatkowy od
początku danego roku podatkowego, mają
obowiązek w terminie do 15 stycznia 2020
roku złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek rolny i leśny
sporządzone na formularzu wg ustalonego
wzoru:
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego – Monitor Polski z 2019 r. poz. 1017 z 18 października 2019 r. średnia cena skupu żyta
za okres 11 kwartałów (będąca podstawą
do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020) – 58,46 za 1 dt.
Podstawa opodatkowania podatkiem
rolnym stanowi:
• dla gruntów rolnych – liczba ha przeliczeniowych 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 wynikająca 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 58,46 zł =
146,15 zł
• od 1 ha gruntów tj. dla gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5 q żyta
x 58,46 zł = 292,30 zł

Podatek leśny
obliczony według średniej ceny sprzedaży
drewna uzyskana przez nadleśnictwa za
pierwsze trzy kwartały 2018 r. (Monitor
Polski z 2019 r. poz. 1018 z 18 października
2019 r.), wynosi 194,24 zł za 1 m³.
Podstawą opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona
w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy
wynosi, równowartość pieniężną 0,220 m³
drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa.
Podatek leśny za rok podatkowy wynosi:
od 1ha lasów równowartość pieniężną
0.220 m³ x 194,24 zł = 42,733 zł.
Podatek płatny jest na konto Urzędu
Gminy w Polskiej Cerekwi w Powiatowym
FLORIAN
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Banku Spółdzielczym Kędzierzyn-Koźle
Oddział Polska Cerekiew na indywidualny
wirtualny nr konta.

Podatek od
nieruchomości
W dniu 28 listopada 2019 r. Rada Gminy
Polska Cerekiew podjęła uchwałę w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Uchwała Nr XIII/68/2019);
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,92 zł od 1 m2 powierzchni.
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł
od 1 ha powierzchni.
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 0,34 zł od 1 m2 powierzchni.
d) niezabudowanych objętych obszarem
rewitalizacji, o których mowa w ustawie z
dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r.
poz. 730) i położonych na terenach, dla
których miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie
pod zabudowę mieszkaniową, usługową
albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym
obejmującym 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
– 3,15 zł od 1 m² powierzchni.
2. Od budynków
lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,13 zł od 1
m2 powierzchni użytkowej.
c) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,17 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej.
d) związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,87 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na pro-

wadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 6,91 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 (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1170 ze zm.)

Podatek od środków
transportowych
Obowiązuje Uchwała z dnia 26 listopada
2015r. Rady Gminy w Polskiej Cerekwi
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 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

Zwolnienia podatkowe
• Uchwała Nr XVIII/119/2008 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 listopada
2008 r., w sprawie zwolnienia z podatku
od nieruchomości – 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 podatku od środków transportowych
• Uchwała Nr X/87/2003 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 02 grudnia
2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości
• Uchwała Nr X/88/2003 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 02 grudnia
2003 r. w sprawie zwolnienia z podatku od
środków transportowych
• Uchwała Nr XXIV/122/2017 Rady
Gminy Polska Cerekiew z dnia 03 marca
2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku
od nieruchomości obiektów sportowych.

Zwrot podatku
akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego
do produkcji rolnej
na 2020 r.
W roku 2020 stawka zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
pozostanie bez zmian i będzie nadal wynosić 1 zł na 1 litr oleju.

Stawkę określa rozporządzenie Rady
Ministrów z 18 grudnia 2019 r. w sprawie
stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju
w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2489).
Zwrot podatku akcyzowego ustalany jest
na podstawie powierzchni użytków rolnych,
będących w posiadaniu rolnika oraz średniej
rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła(DJP) będącego w posiadaniu rolnika. Kwota zwrotu podatku
ustalana jest jako iloczyn ilości zakupionego
oleju napędowego (wynikającej z faktur
VAT) i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, w ramach rocznego limitu.

A limit ustalono jako sumę:
• kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu
podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby
100 oraz powierzchni użytków rolnych,
• kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu
podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby
30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
Wnioski o zwrot części akcyzy składa
się w urzędach gminy. Pieniądze rolnicy mogą otrzymać gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na
rachunek bankowy podany we wniosku.
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego
składa się w dwóch terminach:

• od 1 do 28 lutego za paliwo zakupione
od 1 sierpnia do 31 stycznia,
• od 1 do 31 sierpnia za paliwo zakupione
od 1 lutego do 31 lipca.
W przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie urząd miasta lub gminy wydaje decyzję najpóźniej w marcu, a pieniądze przekazuje rolnikom do końca kwietnia.
W przypadku złożenia wniosku w drugim
terminie decyzja administracyjna zostaje wydana najpóźniej we wrześniu, a pieniądze są
wypłacane do końca października.

Komunikat w związku
z wystąpieniem
u ptactwa na terenie
kraju ognisk grypy
ptaków A/H5N8/
cd. ze str. 1

ludzi. W związku z tym, ryzyko zakażenia
się człowieka tym wirusem praktycznie nie
istnieje.
Należy jednak pamiętać, że wirusy grypy mogą zmieniać swoje cechy. Dlatego też
należy przestrzegać poniższych zaleceń, aby
mieć pewność uniknięcia ryzyka zakażenia
wirusem grypy ptaków:
- stosuj się do zaleceń wydawanych lokalnie przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną oraz Państwową Inspekcję Sanitarną,
- unikaj miejsc bytowania dzikiego ptactwa oraz ferm drobiu,
- nie dotykaj bez odpowiedniego zabezpieczenia martwych lub wyglądających na
chore ptaków,
- dokładnie myj ręce po każdorazowym
kontakcie z jakimkolwiek ptactwem,
- spożywaj mięso drobiowe, przetwory
drobiarskie i jaja, które były poddane obróbce cieplnej w temperaturze powyżej 70˚C,
- dokładnie myj wszystkie przedmioty,
które miały kontakt z surowym drobiem
(talerze, noże, deski),
- pamiętaj, że zamrożenie mięsa drobiowego nie niszczy wirusa grypy,
- nie dopuszczaj do kontaktu surowego
mięsa drobiowego z innymi produktami
żywnościowymi.
W przypadku znalezienia martwego
ptactwa należy stosować się bezwzględnie
do powyższych zasad oraz powiadomić Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (bezpłatna infolinia 800 163 136) lub
powiatowego lekarza weterynarii.
Opracowano na podstawie komunikatu
Głównego Inspektora Sanitarnego w związku
z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju
ognisk grypy ptaków A/H5N8/.
FLORIAN
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