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WYCIECZKA
DO ALPAKARNI

USUWANIE FOLII ROLNICZYCH
I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH
Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ
Rolnicy z terenu Gminy Polska Cerekiew zainteresowani usunięciem ze swoich gospodarstw folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. siatki i sznurka do owijania
balotów, opakowań po nawozach i opakowania typu Big Bag
powinni złożyć do dnia 30 sierpnia 2021 r. zgłoszenie dotyczące
ilości i rodzaju odpadów przewidywanych do odbioru.
Planowany termin realizacji zadania to drugi kwartał roku 2022.
W przypadku realizacji zadania, rolnicy którzy zgłoszą zapotrzebowanie poprzez ww. zgłoszenie będą zobowiązani dostarczyć
odpady do wskazanego przez gminę miejsca we własnym zakresie.
Wstępny, szacunkowy koszt utylizacji odpadów, który będzie
musiał pokryć rolnik to:
- około 200 zł/tona w przypadku folii rolniczej,
- około 600 zł/tona w przypadku siatki i sznurka do owijania
balotów, opakowań
po nawozach i opakowania typu Big Bag.
Ostateczna wysokość dopłaty ze strony
rolnika będzie znana
po wyłonieniu firmy
odbierającej odpady.
Zgłoszenia należy

MIĘDZYGMINNY
PUNKT ZBIÓRKI ELEKTROODPADÓW
Przy Urzędzie Gminy zamontowany został Międzygminny
Punkt Zbiórki Elektroodpadów.
To urządzenie do którego można wrzucać drobne elektroodpady takie jak płyty CD, tonery, telefony, ładowarki, baterie,
żarówki energooszczędne. Wszystko po to by chronić lokalne
środowisko! Urządzenie zamontowane zostało w ramach realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap III” dofinansowanego ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020.
składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy
Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4 , 47-260 Polska Cerekiew. Zgłoszenie
można pobrać również ze strony internetowej www.polskacerekiew.pl
lub w sekretariacie urzędu.
Zgłoszenia złożone po terminie nie będą uwzględnione we wniosku
do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania
dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i wyłonieniu firmy która zabierze odpady.
Zgłoszenia mają na celu zapoznanie się z sytuacją odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Szczegółowe informacje udzielane są
pod numerem telefonu tel. 77 4801466.
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28 lipca 2021 r. - co to był za dzień!
52 osobową grupą odwiedziliśmy
alpakarnię w Gminie Poczesna.
Możemy śmiało powiedzieć, że dzieci kochają świat zwierząt, a podczas
wyjazdu dowiedziały się że zwierzęta to odwzajemniają. Spośród wielu
atrakcji to właśnie karmienie i dotykanie alpak, kózek, owiec, wielbłądów,
zebr, osłów i wielu innych zwierząt
było największą frajdą!
Dziękujemy wszystkim naszym
podróżnikom za grzeczne sprawowa
nie i uśmiechy od początku do końca wycieczki! Rodzicom za zaufanie,
a Mamom które nam towarzyszyły
za nieocenioną pomoc.
Opiekunowie :)

Wyjazd był finansowany ze środków budżetu
Gminy Polska Cerekiew.
cd. na str. 2

TRANSPORT PUBLICZNY
Pod koniec lipca Wójt Gminy wraz z Wojewodą Opolskim podpisał umowę
w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Dzięki temu w naszej
Gminie nadal funkcjonować będzie transport publiczny. Wnioskowaliśmy i otrzymaliśmy na ten cel 143 tyś 955 zł. Operatorem linii komunikacyjnych na terenie
naszej Gminy jest firma GTVBUS spółka z o.o.
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♦ Bezpłatny odbiór dużych elektroodpadów
z Twojego domu
♦ Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów
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♦ Segregując odpady chronisz bioróżnorodność
♦ Międzygminny punkt zbiórki elektroodpadów
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ZMIANY WE WRONINIE

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 10
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje, iż od dnia 6.08.2021 r. do dnia
27.08.2021 r. producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym
utrzymywane są świnie – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze
pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych w danym
roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów
dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych,
środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia
ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których
utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.
Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo
siedzibę producenta rolnego.
Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

Agencji

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:
1) faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich
kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz
z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia
zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym,

 NOWY SOŁTYS

30 lipca wybrano nowego sołtysa wsi
Wronin. Pan Krystian Składny w roli sołtysa zastąpił Alfreda Szewiora. Poprzedni
sternik wsi swoją funkcję sprawował od 4
lutego 2015 r.

 NOWE WYPOSAŻENIE
W ZSP WRONIN

Część oświatowa subwencji ogólnej to
kwota ustalana na finansowanie zadań
oświatowych realizowanych przez JST. Nasza Gmina również ją otrzymuje, a w tym
roku dodatkowo na wniosek Dyrektora ZSP
we Wroninie oraz Wójta Gminy zostanie
zwiększona o 73 tyś 893 zł!
Są to środki z rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej na rok 2021 i zostaną
przeznaczone zgodnie z kryterium na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy
programowej z przedmiotów przyrodniczych!

2) oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,
3) oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy
de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy,
o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Grzegorz Puda
Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

SPISUJEMY SIĘ NA MEDAL!
Osobom które jeszcze tego nie zrobiły przypominamy, że Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021 trwa do 30 września!
Udział w Spisie Powszechnym jest obowiązkowy.
Za odmowę udziału w spisie grozi kara grzywny.
Wszystkie osoby i gospodarstwa domowe odmawiające spisania się przez Internet lub wywiadu przez
telefon lub odmawiające udzielenia odpowiedzi rachmistrzowi podczas wywiadu bezpośredniego narażają
się na karę grzywny.
Jeżeli nie spisałeś się przez Internet nie możesz już
odmówić udzielenia odpowiedzi rachmistrzowi na
pytania spisowe, gdy się Tobą skontaktuje. Odmawiając narażasz się na karę grzywny. Uniknij tego.
Jeżeli masz dostęp do Internetu – spisz się. Jeżeli
nie masz udaj się do Urzędu Gminy i spisz się przez
Internet na specjalnie przygotowanym stanowisku.
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MOŻESZ SIĘ RÓWNIEŻ SPISAĆ NA INFOLINII
DZWONIĄC POD NUMER 22 279 99 99 OD 8:00 DO 18:00
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