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I SESJA RADY GMINY

W dniu 24 listopada 2006 r. odbyla sie pierwsza sesja Rady Gminy w Polskiej Cerekwi. Po uroczystym
przywitaniu i slubowaniu radnych odbyly sie Wyboryna PrzewodniczacegoRady. Zostal nim Pan Jerzy Koleczko.
Nastepnie odbyly sie wybory na jego zastepce, J...1:órymzostal Pan Jan Cieslak. Wybrano równiez
Przewodniczacychi czlonków stalych Komisji Rady:

Komisja Rewizyjna

-Urszula Kochon - Przewodniczaca Komisji
-Maria Wawrzynek - czlonek
-Anetta Salacka - czlonek

-Adam Dziaczko - czlonek
-Joachim Zemelka - czlonek

-Waldemar Majnusz -czlonek

Komisja d/s Gospodarczych, Inwestycji i Budzetu

-Maria Wawrzynek - Przewodniczaca Komisji
-Joachim Zemelka - czlonek
-Beata Artuna - czlonek

- Waldemar Majnusz - czlonek

- Edward Kurzela - czlonek
-Zygfryd Adam - czlonek-Adam Dziaczko -czlonek

Komisja d/s Oswiaty, Kultury i Sportu

-Anetta Salacka - Przewodniczaca Komisji
-Jadwiga Marcinek - Freitag -czlonek
-Edeltrauda Harz - czlonek
-Franciszek Bochenek - czlonek

-Wlodzimierz Karlinski - czlonek
- Urszula Kochon - czlonek
- Jan Cieslak - czlonek

W dnill 29 listopada 2006 r. odbylo sie pierwsze wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. Komisja rozpatrzyla i
zaopiniowalanastepujace projekty uchwal:

-Uchwale w sprawie projektu budzetu gminy na 2007 rok
-Uchwale w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku na 2007 rok
~Uchwale w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli w szkolach i przedszkolach na 2007 rok
-Uchwale w sprawie regulaminu okreslajacego wysokosc, zasady przyznawania i wyplacania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego . ..

-Uchwale w sprawie regulaminu okreslajacego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli w szkolach i
przedszkolach na 2007 rok
-Uchwale w sprawie przyjecia programu wspólpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarzadowymi i
innymi organizacjami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego na 2007 rok
-Uchwale w sprawie przyjecia programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
na 2007 rok

-Uchwale w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na lata 2006 - 2010
- Uchwale w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy na 2006 rok
-Uchwale w sprawie dokonania zmian budzetu gminy na 2006 rok

Ponadto Komisja zapoznala sie z uchwalami dotyczacymi:

-stawek podatku od srodków transportowych
-stawki podatku od posiadania psów i zwolnien od tego podatku
- inkasa podatków: rolnego, lesnego i od nieruchomosci
-okreslenia zasadustalaniapoborui wysokosci oplaty targowej,

gdyz na rok 2007 wójt proponuje, aby stawki obowiazywaly jak w roku 2006.

----



II SESJA RADY GMINY

W dniu 6 grudnia 2006 r. odbyla sie druga sesja Rady Gminy w Polskiej Cerekwi. Po zlozeniu slubowania przez
Wójta Gminy pania Krystyne HeJbin odbylo sie pierwsze czytanie projektu budzetu gminy na 2007 rok. Nastepnie
Rada Gminy przeszla do glosowania nad podjeciem uchwal, w wyniku czego podjeto nastepujace uchwaly:

_ Uchwale w sprawie dokonania zmian w budzecie gminyna 2006 rok
_ Uchwalew sprawie dokonania zmian budzetu gminyna 2006 rok
_ Uchwale w sprawie okreslenia stawek podatku na 2007 rok
_ Uchwale w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli w szkolach i przedszkolach na 2007 rok
_ Uchwalew sprawie regulaminu okreslajacego wysokosc, zasady przyznawania i wyplacanianauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego
_ Uchwale w sprawie regulaminu okreslajacego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli w szkolach i
przedszkolach na 2007 rok
-Uchwale w sprawie przyjecia programu wspólpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarzadowymi i
innymi organizacjami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego na 2007 rok
-Uchwale w sprawie przyjecia programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
na 2007 rok .

-Uchwale w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na lata 2006 - 2010
-Uchwale w sprawie nabycia nieruchomosci

INFORMACJA

Informuje sie mieszkancówgminy, iz PrzewodniczacyRady Gminy, Pan Jerzy Koleczko przyjmuje interesantów
w kazdy poniedzialek w godzinach od 7.30 do 9.00.

OGLOSZENIE

Dnia 4 lutego 2007 r. odbeda sie wybory do walnych zgromadzen izb rolniczych. Czlonkiem izby rolniczej, z
mocy prawa, moze byc kazda osoba bedaca platnikiem podatku rolnego. Moze byc nim takze wspólmalzonek
wlasciciela gospodarstWa, bowiem obowiazek podatkowy ciazy lacznie na obojgu malzonkach (wspólnota
majatkowa). Kandydowac mozna tylko w jednym okregu wyborczym. Nie moga kandydowac rolnicy, którzy
korzystaja z rent strukturalnych. Udzial w glosowaniu moga brac jedynie osoby bedace rolnikami. W okregu
wyborczym nr 15, obejmujacym obszar gminy Polska Cerekiew, wybrac nalezy dwóch czlonków. Rolnicy, którzy
chca kandydowac do Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu musza zglosic sie i zarejestrowac w Komisji
Okregowej powolanej na terenie naszej gminy najpózniej do dnia 16 stycznia 2007 r. Wiecej informacji na temat
wyborów uzyskac mozna u inspektora d/s rolnictwa, Pani Ireny labn - pokój nr 13, nr tel. 077/487 51 50, wewn.
25.

KOMUNIKAT

Glównego Inspektora Ochrony Roslin i Nasiennictwa
w sprawie czasowego zakazu obrotu i stosowania srodków ochrony roslin:

Folicur Multi 50 WP, Folicur Multi 50 WG,
Euparen Multi 50 WP, Euparen Multi 50 WG

do dnia 31 maia 2007 r.

Glówny Inspektor Ochrony Roslin i Nasiennictwa informuje, ze Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 24
listOpada2006 r. wydal dla srodków ochrony roslin Folicur Multi 50 WP, Folicur Multi 50 WG, Euparen MuJti50
WP oraz Euparen Multi 50 WG, produkcji Bajer CropScience AG, Niemcy, decyzje o czasowym zakazie ich.
obrotu i stosowania.

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOSCI STALYCH W 2007 ROKU Z TERENU GMINY
POLSKA CEREKIEW

* oznacza wywóz co 4 tygodnie

--

REJON Stycz. Luty Marz. Kwieci Maj CzerVl Lipiec Sierp. Wrzes Pazdz ListoP Grud
I

Mierzecin, Laniec
Wronin, Polowa 8 5 5 2 14* ] 1* 9* 6* 3* 1* 12 10

Grzedzin
Polska Cerekiew
Dzielawy 22* ]9* 19* 16* 28 25 ..,... 20 17 ]5 26* 24*_.J
Witoslawice
Koza, Mierzecic
Ligota Mala
Zakrzów 30 29*

Jaborowice



HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH W POJEMNIKACH 1100 I
W ROKU 2007 Z TERENU GMIN: RENSKA WIES, CISEK, POLSKA CEREKIEW

PODATKI NA 2007 ROK

Rada Gminy w Polskiej Cerekwi na sesji w dniu 6 grudnia 2006 roku podjela uchwale o wysokoscistawek podatku
od nieruchomosci oraz zwolnien od podatku od nieruchomosci na 2007 rok.
Nie zmienione zostaly stawki podatku:
-od srodków transportowych - obowiazuje uchwala nr XXN/198/2005 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia
30 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od srodków transportowych;
-od posiadania psów - obowiazuje uchwala nr X/82/2003 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 2 grudnia 2003
r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na terenie gminy i zwolnien od tego podatku.
Nie zmienione zostaly równiez uchwaly w sprawie:
-inkasa podatków - obowiazuje uchwala nr X/83/2003 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 2 grudnia 2003 r.
w sprawie inkasa podatków: rolnego, lesnego i od nieruchomosci;
-oplaty targowej - obowiazuje uchwala nr XXI/183/2005 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 czerwca
2005 r. w sprawie okreslenia zasad poboru i wysokosci oplaty targowej;
- wzorów formularzy - obowiazuje uchwala nr XVI/13112004Rady Gminy w Polskiej Cerelcwiz dnia 26
listopada 2004 r. w sprawie wzorów formularzy, informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomosci,
podatku rolnego i podatku lesnego.
Pelna wersja uchwal oraz informacje o podatkach znajduje sie w Internecie na stronach BlP oraz na tablicach
ogloszen w budynku Urzedu Gminy.

Stawki podatku od nieruchomosci na terenie Gminy Polska
Cerekiew (Uchwala Nr ll/8/2006 z dnia 6 grudnia 2006)

1. Od budynków lub ich czesci:

a) mieszkalnych- 0,56 zl. od l m2powierzchni uzytkowej

b) zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czesci zajetych
na prowadzeniedzialalnosci gospodarczej -17,60 zl. od
1m2powierzchni uzytkowej

c) zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w
zakresie obrotukwalifikowanym materialem siewnym
-7,74 zl. od l m2powierzchni uzytkowej

d) zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w
zakresie udzielaniaswiadczen zdrowomych- 3,75 zl. od
l m2powierzchni uzytkowej

e) pozostalych, w tym zajetych na prowadzenie odplatnej
statutowej dziala1noscipozytku publicznego przez
organizacje pozytku publicznego- 5,25 od 1m2
powierzchni uzytkowej

2. Od budowli - 2% ich wartosci, okreslonej na podstawie
art. 4 ust. l pkt 3, j ust. 3 -7 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i oplatach lokalnych

3. Od gruntów:

a) zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej,
bez wzgledu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków- 0,61 zl. od I m2powierzchni

b) zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej,
wykorzystywanychdo odprowadzania i oczyszczania
scieków w gminie- 0,59 zl. od l m2powierzchni"

----

c) podjeziorami, zajetych na zbiorniki wodneretencyjne
lub elektrowni wodnych- 3,65 zl. od l ha powierzchni

d) pozostalych, w tym zajetych na prowadzenieodplatnej
statutowej dzialalnosci poZytkupublicznegoprzez
organizacje pozytku publicznego- 0,15zl. od
1m2powierzchni

Stawka od posiadania psów nie ulega zmianie od 2003 roku
i wynosi 20 zl. Podatek jest platny (bez wezwania) do
30 czerwca 2007 roku. Podatku nie pobiera sie:

-z tytulu posiadania psów bedacych pomoca dla
osób niepelnosprawnych

-od osób powyzej 65 lat prowadzacych samodzielnie
gospodarstwo domowe (od jednego psa)

-z tytulu posiadania psów utrzymywanych w celu
pilnowania gospodarstw rolnych (po dwa na kazde gosp.)

Terminy placenia podatków:

Podatek od nieruchomosci:

I rata - 15 marzec 2007 r.
II rata - 15 maj 2007 r.
III rata - 15 wrzesieó 2007 r.

IV rata - 15 listopad 2007 r.

Podatek od srodków transportowych (podatek platny bez
wezwania):

I rata -15 luty 2007 r.
Tl rata - 15 wrzesien 2007 r.

Podatek placic mozna u soltysa, w kasie Urzedu Gminy,
w banJcu lub urzedzie pocztowym.

Stycz. Luty Marz. Kwiec Maj Czer Lipiec Sierp. Wrzes Pazdz Listop Grud2

SZKLO
PLASTIK

119

16 16 14 sob 11 9 sob 6 3 28 26 23 21
MAKULATURA

I

31
I



PODATEK OD NIERUCHOMOSCI NA ROK 2007

Zgodnie z art.6 ust.9 pkt] ustawy z dnia 12 stycznia 1991r, o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 84 ze zm.) podmioty na
których ciazy obowiazek podatkowy w podatku od nieruchomosci od poczatku danego roku podatkowego, maja obowiazek w terminie do 15
stycznia tegot roku, zlotyc wlasciwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od nieruchomosci, sporzadzona na formularzu wg
ustalonego wzoru.

Wysokosc stawek podatkowych na rok 2007 okreslona zostala w uchwale Nr ID812006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6
grudnia 2006r. w sprawie stawek podatku od nieruchomosci oraz zwolnien od podatku od nieruchomosci.
Wraz z wypelniona deklaracja nalety przesiac szczególowy wykaz wszystkich obiek"tów z wyszczególnieniem: budynki lub ich czesci,
powierzchnia utytkowa, budowle ich wartosc aktualna, oraz grunty.

UW AGA! Zgodnie z art.63 ustawy - OrdY1U1cjapodaJkowa, w brzmienill nadanym art. 1pkt.30 lIStawy z dnia JO czerwca 2005r. o zmianie
lIStmuy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych lIStmu (DL U.Nr 143, poz.1199) podstawy opodatkowania, kwoty
podJlJk6w zaokragla sie do pelnycJI zJotych w ten sposób, te koncówki kwot wynoszace mniej nit 50 gros1J' pomija sie. a koncówki kwot
wynoszace 50 i wiecej gros1J' podwytsza sie do pelnycII zJotych.
Wobec powytszego nowe zasady zaokraglania powinny byc stosowane:

1) do wszystkich deklaracji (korekt deklaracji) slcladanych po dniu 1 stycznia 2006 r.. dotycZaCJlCh zobowiazan. których termin
plamasci uplywa po tym dniu
2)w decyzjach/poslanowieniach.klóre zoslana wydanepo dniu I stycznia 2006r. niezaleznie od tego c..:vbeda dotyczyly zobowiazan.
których termin plamasci uplynal przed czy po dniu 1 stycznia 2006r.

Natomiast dotychczasowe zasady zaokraglania powinny byc stosowane:

l) w korektach deklaracji za 2005 r. i lata wczesniejsze,
2) w decyzjach/postanowieniach, które zostana wydane przed dniem I Stycznia 2006r.

Podatek platny jest na konro U~du Gminy w Powiatowym Banku Spóldzielczym Kedzierzyn-Kozle Oddzial Polska Cerekiew nr 03 8882
1016200200002408-0001

PODATEK ROLNY I LESNY NA 2007 ROK

Zgodnie z ustawa z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. C 969 ze zm.) podmioty, na których ciazy
obowiazekpodatkowy od poczatku danego roku podatkowego, maja obowiazek w terminie do 15 stycznia 2007 roku, zlotyc wlasciwemu
organowipodatkowemu deklaracje na podatek rolny i lesny sporzadzonena fonnularzu wg ustalonego wzoru.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Glównego U~du Statystycznego -Monitor Polski nr 74, poz.745 z 17 pazdziernika 2006r.
srednia cena skupu tyta wynosi - 35,52 zl. za ] q.

Podatek rolny na 2007r

I. dla gruntów gospodarsrw rolnych - liczba ha przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas utytków rolnych
wynikajacych z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okregu podatkowego

2. dla pozostalych gruntów - liczba ha wynikajaca z ewidencji gruntów i budynków

Podatekrolnyza rok podatkowywynosi:

-od l ha przeliczeniowego gruntów, \i. dla gruntów gospodarstw rolnych - równowartosc pieniezna 2,5 q zyta x 35,52 zl. .. 88,80zl.

- od l ha gruntów tj. dla gruntów pozostalych - równowartosc pienietna 5 q zyta x 35,52 zl. = 177,60 zl.

Podatek lesny

obliczony wedlug sredniej ceny drewna uzyskanej przez nadlesnictwa za pierwsze trzy kwartaly 2005r. ( MP Nr 74 poz. 746 z 20
pazdziernika 2006r. j wynosi 133,70 zl. za 1 m'

Podstawa opodatkowania podatkiem lesnym stanowi powierzchnia lasu, wyrazona w hektarach, wynikajaca z ewidencji gruntów i
budynków:

podatek lesny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, równowartosc pieniezna 0.220 m' drewna obliczona wg sredniej
ceny sprzedaty drewna uzyskanej przez nadlesnictwa
dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzacych w sklad rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku
ulega obnizeniu o 50%

Podatek lesny za rok podatkowy wynosi:

od Iha lasów równowartosc pieniezna 0.220 m' x 133,70 zl = 29,414 zl
dla lasów ochronnych i lasów wchodzacych w sklad rezerwatów przyrody i parków narodowych 0.110 m' x 133,70 zl.
= ]4,707zl.

Podatek platny jest na konto Urzedu Gminy w Polsldej Cerekwi w Powiatowym Banlm Spóldzielczym Kedzierzyn- Kozle Oddzial
Polska Cerekiew nr 03 8882 1016 2002 0000 2408 0001

UW AGA! Zgodnie z art.63 ustawy - Ordynacjapodatkowa, w brzmieniu nadanym art.1pkt.30 ustawy z dnia JOczerwca 1005r. o zmianie
ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych lIstow (DL U.Nr 143, poz.1l99) podstmuy opodatkowania, kwoty
podatków zaokragla sie do pelnych zJotych w ten sposób, te koncówki kwot wynoszace mniej nit 50 groszy pomija sie, a koncówki kwot
wynoszace 50 l wiecej groS1J' podwytsZil sie do pelnych zJotyc11.
Wobec powyzszego nowe zasady zaokraglania powinny byc stosowane:

l) do ws".-ystkich deklaracji (korekJ deklaracji) skladanych po dniu 1 stycznia 2006r., dotyczacych ::obowiazan, których
termin platnosci uplywa po tym dniu.

2) w decyzjach/postanowieniach. klóre zostana wydane po dniu I stycznia 2006r. niezaleznie od lego c..?' beda dOl)lczyly
::obowiazan. kJórych termin platnosci uplynal przed czy po dniu J styc::nia 2006r.

Natomiast dotychczasowe zasady zaokraglania powinny byc stosowane:

I) w korektach deklaracji za 2005 r. i lata wczesniejsze,
2) w decyzjach/postanowieniach, które zostana wydane przed dniem I stycznia 2006r.

-- -- -- --


