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Gmina Polska Cerekiew pozyskała do� nansowanie w wysokości 
ponad 250 tysięcy złotych z dwóch projektów, które ogłosiła „Pol- 
ska Cyfrowa” - „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym – Granty PPGR” oraz „Cyfrowa Gmina”

Na program „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwo- 
ju cyfrowym – Granty PPGR” Gminie Polska Cerekiew udało się 
uzyskać 154 900 zł. Dzięki tej kwocie Gmina zakupi i przekaże 44 
laptopy, 5 komputerów stacjonarnych oraz 3 tablety mieszkańcom 

Dla kogoś to tylko jedno z tysiąca rozpo-
rządzeń, dla nas to utrata pieniędzy na edu-
kację dzieci z naszych szkół. 

Na mocy rozporządzeń Ministra Edu-
kacji i Nauki zmniejszeniu ulegnie wymiar 
nauczania języka niemieckiego jako języka 
mniejszości narodowej. Zamiast trzech go-
dzin – jedna godzina nauki języka niemiec-
kiego tygodniowo. Zmiana dotyczy tylko 
języka niemieckiego jako języka mniejszości 
narodowej, w przypadku innych mniejszości 
pozostają trzy godziny. 

Oświata w Polsce � nansowana jest ze 
środków budżetu państwa w formie sub-
wencji i dotacji, jednak niedostatek środ-
ków uzupełniają samorządy z zasobów 
własnych. W 2022 roku w budżecie naszej 
gminy wydatki na oświatę szacuje się na 

DWA DUŻE DOFINANSOWANIA DLA GMINY POLSKA CEREKIEW!

MNIEJSZA ILOŚĆ GODZIN I PIENIĘDZY
W OŚWIACIE

naszej gminy, którzy złożyli wnioski w ramach tego programu.
Z kolei na program „Cyfrowa Gmina” do� nansowanie dla naszej 

Gminy wyniesie 100 000 złotych co jest kwotą maksymalną, o którą 
mogliśmy się starać. Celem tego 
projektu jest Wsparcie rozwoju 
cyfrowego instytucji samorzą-
dowych oraz zwiększenie cyber- 
bezpieczeństwa.

kwotę 6 175 440 zł,
natomiast sub-
wencję na kwotę 
4 152 889 zł. Róż-
nica 2 022 551 zł 
jest uzupełniana 
z budżetu gminy
- przez zmiany
w p r o w a d z o n e 
w/w rozporządze-
niem, w tym roku 
różnica ta zwiększy 
się o niecałe 200 tyś zł. 
Powyższe zmiany nie oznaczają 
„tylko” zmniejszenia subwencji oświa-
towej z budżetu państwa, będą miały 
wpływ na wymiar etatów dla nauczycieli 
języka niemieckiego, a wszystkim uczniom 
którzy do tej pory uczyli się języka nie-
mieckiego jako języka mniejszości naro-

dowej ograniczają szansę na naukę języka na 
dotychczasowym poziomie.

Gra� ka przedstawia kwotę na nauczanie 
języka niemieckiego jako języka mniejszo-
ści, jaką gmina Polska Cerekiew otrzymała 
w 2021 roku oraz zmniejszoną kwotę jaką 
otrzyma na ten sam cel w 2022 roku.

 PODATEK ROLNY

Osoby � zyczne
Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 

1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 333), art. 5. Osoby � zyczne są obo-
wiązane złożyć właściwemu  organowi 
podatkowemu informacje o gruntach, 
sporządzone na formularzach według usta-
lonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia 
zaistnienia okoliczności uzasadniających 
powstanie albo wygaśnięcie obowiązku 
podatkowego w zakresie podatku rolnego.

PODATKI 2022
Osoby prawne

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333), 
art.8. Osoby prawne, jednostki organizacyj-
ne, w tym spółki, nieposiadające osobowości 
prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jed-
nostki organizacyjne Lasów Państwowych 
są obowiązane:
• składać, w terminie do dnia 1 5 stycznia, 

organowi podatkowemu właściwemu ze 
względu na miejsce położenia gruntów 

FOTORELACJA - DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
W PRZEDSZKOLU W POLSKIEJ CEREKWI

Uchwały dostępne są w Internecie na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy w Polskiej Cerekwi 

www.bip.polskacerekiew.pl.

 ZWOLNIENIA PODATKOWE
– Uchwała nr XXIV/122/2017 Rady 

Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 marca 
2017 r., w sprawie zwolnienia od podatku 
od nieruchomości obiektów sportowych.

– Uchwała Nr XVIII/119/2008 Rady 
Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 listopa-
da 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 nierucho-
mości 

– Uchwała Nr X/88/2003 Rady Gminy 
Polska Cerekiew z dnia 02 grudnia 2003 r. 
w sprawie zwolnienia z podatku od środków 
transportowych.

 OPŁATA 
OD POSIADANIA PSÓW

– Uchwała nr XI/68/2007 Rady Gminy 
Polska Cerekiew z dnia 6 grudnia 2007 r. 
w sprawie opłaty od posiadania psów.

 ZWROT PODATKU 
AKCYZOWEGO 
ZAWARTEGO W CENIE 
OLEJU NAPĘDOWEGO 
WYKORZYSTYWANEGO 
DO PRODUKCJI ROLNEJ 
NA 2022 R. 

Od 2022 r. producenci rolni ubiegający się 
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w ce-
nie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej otrzymają większy zwrot po-
datku. Zmiany wprowadza Ustawa z dnia 1 
października 2021 r. o zmianie ustawy o zwro-
cie podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2227), 
która wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2022 r.
 
Nowelizacja ustawy zwiększa kwotę 
zwrotu podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywa-
nego do produkcji rolnej poprzez podwyż-
szenie limitu zużywanego oleju napędo-
wego na 1 ha upraw rolnych ze 100 do 110 
litrów oraz limitu zużycia oleju napędowego 
w odniesieniu do 1 dużej jednostki prze-
liczeniowej (DJP) bydła z 30 do 40 litrów.
 
Według nowych regulacji roczny limit ustala 
się jako sumę:
• kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu 

podatku na 1 litr oleju napędowego, licz-
by 110 oraz powierzchni użytków rolnych 

będących w posiadaniu lub współpo-
siadaniu producenta rolnego określo-
nej w ewidencji gruntów i budynków, 
według stanu na dzień 1 lutego danego 
roku, oraz

• kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu 
podatku na 1 litr oleju napędowego, licz-
by 40 oraz średniej rocznej liczby dużych 
jednostek przeliczeniowych bydła będą-
cego w posiadaniu producenta rolnego 
w roku poprzedzającym rok, w którym 
został złożony wniosek o zwrot podatku.
 
Wnioski o zwrot części akcyzy składa 

się w urzędach gminy. Pieniądze rolnicy 
mogą otrzymać gotówką w kasie urzę-
du 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 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,
• od 1 do 31 sierpnia za paliwo zakupione 

od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.
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 administracyj-
na zostaje wydana najpóźniej we wrześniu, 
a pieniądze są wypłacane do końca paź-
dziernika. 
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deklaracje na podatek rolny na dany rok 
podatkowy, sporządzone na formularzu 
według ustalonego wzoru, a jeżeli obo-
wiązek podatkowy powstał po tym dniu 
-– w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 
okoliczności uzasadniających powstanie 
tego obowiązku;

• odpowiednio skorygować deklaracje, 
w razie zai stnienia zmian, w terminie 
14 dni od dnia zaistnienia zmian;

• wpłacać w ratach proporcjonalnych do 
czasu trwania  obowiązku podatkowe-
go obliczony w deklaracji podatek rolny 
na rachunek budżetu właściwej gminy 
w te rminach do dnia 15 marca, 15 maja, 
15 września i 15 listopada.

Zgodnie z obwieszczeniem Preze-
sa Głównego Urzędu Statystycznego 
–  Monitor Polski z 2021 r. poz. 
951 z 20 października 2021 r. średnia cena 
skupu żyta za okres 11 kwartałów (będąca 
podstawą do ustalenia podatku rolnego 
na rok podatkowy 2022)  –  61,48 za 1 dt.

Podstawa opodatkowania podatkiem 
rolnym stanowi:
• dla gruntów rolnych – liczba ha przeli-

czeniowych ustalona na   podstawie po-
wierzchni, rodzajów i klas użytków rol-
nych wynikających z ewidencji gruntów 
i budynków oraz zaliczenia do okręgu 
podatkowego 

• dla pozostałych gruntów – liczba ha wy-
nikająca z ewidencji gruntów i budynków

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi: 
• od 1 ha przeliczeniowego gruntów tj. dla 

gruntów gospodarstw rolnych – równo-
wartość pieniężną 2,5 q żyta x 61,48 zł 
= 153,70 zł

• od 1 ha gruntów tj. dla gruntów pozosta-
łych – równowartość pieniężną 5 q żyta 
x 61,48 zł = 307,40 zł

 PODATEK LEŚNY 
Osoby � zyczne

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 
2002 o podatku leśnym (Dz. U.  z 2019 r. 
poz. 888) art. 2 Osoby � zyczne, są obowią-
zane złożyć organowi podatkowemu, właści-
wemu ze względu na miejsce położenia lasu, 
informacje o lasach, sporządzone na formula-
rzach według ustalonego wzoru, w terminie 
14 dni od dnia zaistnienia okoliczności 
uzasadniających powstanie albo wyga-
śnięcie obowiązku w podatku leśnym lub 
o zaistnieniu zmian, 

Osoby prawne
Zgodnie z ustawą z dnia 30 paździer-

nika 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 888) art. 5 Osoby prawne 
jednostki organizacyjne, w tym  spółki, nie-
posiadające osobowości prawnej, jednostki 
organizacyjne Lasów Państwowych, a także 
jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa są obowiązane:
• składać, w terminie do dnia 15 stycznia, 

organowi podatkowemu, właściwemu 
ze względu na miejsce położenia lasów, 
deklaracje na podatek leśny na dany rok 
podatkowy,  sporządzone na formularzu 
według ustalonego wzoru, a jeżeli obo-
wiązek podatkowy powstał po tym dniu 
– w terminie 14 dni od dnia wystąpienia 
okoliczności uzasadniających powstanie 
tego obowiązku;

• wpłacać w ratach proporcjonalnych do 
czasu trwania obowiązku podatkowego
obliczony w deklaracji  podatek  leśny 
na rachunek budżetu właściwej gminy, 
za poszczególne miesiące, do dnia 15 każ-
dego miesiąca.
Podatek leśny obliczony według śred-

niej ceny sprzedaży drewna uzyskana 
przez nadleśni ctwa za p ierwsze trzy kwar-
tały 2021 r. (Monitor Polski z 2021 r. poz. 
950 z 20 października 2021 r.) i wynosi 
212,26 z ł za 1 m³

Podstawą opodatkowania podatkiem 
leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyra-
żona 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 sprze-
daży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa
Podatek leśny za rok podatkowy wynosi:

• od 1ha lasów równowartość pieniężną 
0,220 m³ x 212,26 zł = 46,6972 zł.
Podatek płatny jest na konto Urzędu 

Gminy w Polskiej Cerekwi w Powiatowym 
Banku Spółdzielczym Kędzierzyn-Koźle 
Oddział Polska Cerekiew na indywidualny 
wirtualny nr konta.

 PODATEK 
OD NIERUCHOMOŚCI

W dniu 25 listopada 2021 r. Rada Gminy 
Polska Cerekiew podjęła uchwałę w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości Uchwała Nr XXIX/171/2021;) 
Dz. Urz. Województwa Opolskiego 
z 2021 r. poz. 3073)

1. Od gruntów
a) związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifi kowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków – 0,99 zł od 1 m2 powierzchni.

b) pod wodami powierzchniowymi sto-
jącymi lub wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 
– 5,17 zł od 1 ha powierzchni.

c) pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalno-
ści pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 0,37 zł od 1 m2 
powierzchni. 

d) niezabudowanych objętych obszarem 
rewitalizacji, o których mowa w ustawie 
z dnia 9 października 2015 r. o rewitaliza-
cji, (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ) i położonych 
na terenach, dla których miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewi-
duje przeznaczenie pod zabudowę mieszka-
niową, usługową albo zabudowę o przezna-
czeniu 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 przepi-
sami prawa budowlanego – 3,40 zł od 1 m² 
powierzchni. 

2. Od budynków lub ich części
a) mieszkalnych – 0,81 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej.
b) związanych z prowadzeniem działalno-

ści gospodarczej oraz od budynków miesz-
kalnych lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej – 24,90 zł 
od 1 m2 powierzchni użytkowej.

c) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi ko-
wanym materiałem siewnym

– 10,95 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
d) związanych z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych, w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń 
5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalno-
ści pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 7,44 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej.

3. Od budowli
– 2 % ich wartości, określonej na pod-

stawie art. 4 ust. 1 pkt. 3, i ust. 3-7 usta-
wy 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 listopa-
da 2015 r. Rady Gminy w Polskiej Cere-
kwi w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych 
(Uchwała Nr XIII/54/2015);

PODATKI 2022
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