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PODATEK OD POSIADANIA PSÓW

Z dniem 30. 06. 2006 r" uplynal termin zaplaty podatku od
posiadania psów bez wezwania. Posiadacze psów, którzy do
tej pory nie wplacili tego podatku a sa zobowiazani do zaplaty
winni dokonac wplaty w banku lub kasie Urzedu Gminy jak
najszybciej w kwocie 20zl od jednego psa.

ZWROT CZESCI PODATKU AKCYZOWEGO

Z dniem 10 marca 2006 r. weszla w zycie Ustawa o Zwrocie
Podatku Akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski o zwrot

rdatku sklada sie w terminach od dnia 1 marca do dnia 31
I.Jrca i od 1 wrzesnia do dnia 30 wrzesnia danego roku.
Wnioski sa do pobrania w Urzedzie Gminy - pokój nr 7, w
godzinach pracy Urzedu.

ZNAKOWANIE PSÓW

W zwiazku z zakonczeniem znakowaniem psów na terenie
Gminy przypominamy, ze wlasciciele psów zobowiazani sa do:
- rejestracji i znakowania w przypadku nabycia psa
-wyrejestrowania psa (jezeli z róznych przyczyn nie sajuz

jego wlascicielami)
Powyzsze czynnosci dokonuje sie w Urzedzie Gminy u
inspektora do spraw rolnictwa.

PASZPORTY

Z dniem 28 sierpnia 2006 r. sprawy paszportowe beda
zalatwiane w Urzedzie Wojewódzkim- Oddzial Paszportów

,'Ii Opolu.
( l zwiazku z powyzszym wnioski paszportowebeda

przyjmowane w Urzedzie Gminy w Polskiej Cerekwi
tvlko do dnia 25 sierpnia 2006 roku.

SWIADCZENIA RODZINNE

Od dnia 01 wrzesnia 2006r. do 31 sierpnia
2007 r. obowiazuje nowy okres zasilkowy
dla swiadczen rodzinnych.

Osoby, które beda ubiegac sie o swiadczenia
rodzinne na nowy okres zasilkowy powinny
zglosic sie do Osrodka Pomocy Spolecznej
w Polskiej Cerekwi po nowy wniosek
i zlozyc go do dnia 31 sierpnia 2006 r.1

wtedy wyplata swiadczenia nastapi w m-cu
wrzesniu 2006 r. I

Do wniosku nalezy dolaczyc nastepujace
dokumenty :

zaswiadczenie z urzedu skarbowego o
dochodach za rok 2005 r.
dowód tozsamosci
akty urodzenia dziecka Icil .
inne dokumenty niezbedne do uzyskania
swiadczen. I szczególowych informacji
udzieli pracownik tut. Osrodka I

Gminne Wysypisko Stalych Odpadów
Komunalnych w Ciezkowicach

jest czynne od poniedzialkudo piatku
w godzinach od 8.00 do 16.00.

POMOC SOCJALNA DLA UCZNIÓW

O pomoc taka ubiegac sie moga rodzice uczniów szkól podstawowych, gimnazjów oraz szkól
ponadgimnazjalnych. Sa dwa rodzaje swiadczen socjalnych: stypendium szkolne oraz zasilek szkolny,
przyznawany uczniom znajdujacym sie w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Swiadczenia przyznaje Wójt Gminy na wniosek rodziców po zasiegnieciu opinii dyrektora szkoly. Glówna
podstawa przyznania swiadczenia jest kryterium dochodowe (dochód netto na osobe w rodzinie nie moze
crzekroczvc kwoty 316 zl) oraz sytuacja losowa wystepujaca w rodzinie miedzy innymi: bezrobocie,
niepelnosprawnosc czlonka rodziny, alkoholizm lub przewlekla choroba, wielodzietnosc.

Termin skladania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2006/2007 (od 1 wrzesnia
2006 roku do 30 czerwca 2007 roku) uplywa 15 wrzesnia 2006 roku.

Wniosek do pobrania w Urzedzie Gminy w Polskiej Cerekwi, pokój nr 19. Druk wniosku dostepny jest
równiez w Internecie. Do wniosku nalezy dolaczyc dokumenty poswiadczajace sytuacje wnioskodawcy
zaswiadczenia o zarobkach rodziców, zaswiadczenia z GOPS Polska Cerekiew, z Powiatowego Urzedu
Pracy.

Informacji w sprawach stypendiów udziela Kamila Janowska, Urzad Gminy w Polskiej Cerekwi, pokój nr
19, tel. 4875150 wew. 22, adres e-mail: ug@polskacerekiew.pl



INFORMACJA
dla mieszkanców GminyPolska Cerekiew

Pomiedzy Gmina Polska Cerekiewa SPZOZ- Kedzierzyn- Kozle zostala podpisana umowa na
podstawie, której mieszkancy Gminy, zameldowani w niej na stale, do konca 2006 roku moga
skorzystac z nastepujacych bezplatnych badan lekarskich:

,

Zachecamy do skorzystania z badan, gdyz sa one nieodplatnetylko do konca 2006 r.

Wójt Gminy
Krystyna Helbin

LD. RODZAJ BADANIA MIEJSCEBADANIA I REJESTRACJA

1.Badanie obejmuje: wypelnienie ankiety.nauke samokontrolipiersi,
zdjecie mammograficzne.

1. Wczesne wykrywanie 2.Miejsce badan: Pracownia Mammograficznaw Przychodniprzy ul.24
Kwietnia7 w K- Kozluw dni robocze w godz. 8.30-14.30.raka piersi 3.Rejestracja: osobiscie lub telefonicznie 0774824114

1.Badanie obejmuje: badanie cytologiczne.
2.Miejsca badan: Poradnie Ginekologiczneprzy:

Wczesne wykrywanie - ul.Roosevelta2 - tel. 0774062538,
2. raka szyjki macicy - ul. Harcerskiej 11 - tel. 0774834613lub 0774835417- ul. Leszka Bialego 5 - tel. 0774a33390.

3.Rejestracja : osobiscie lub telefonicznie.

1.Mezczyznipowyzej45 rokutycia- zakresbadan:- badanieper rectum.- badanie laboratoryjne PSA.

Wczesnewykrywanienowotworów 2.MezczyzniI kobietypowyzej50 roku zycia- zakres badan:
3. jelitagrubego

- badaniekolonoskopowe t"}- badanie kalu na krew utajona
3.Miejsce badan: Poradnia Chirurgiczna w Przychodni przy ul. 24
kwietnia 7 w K- Kozlu.
4.Rejestracja : osobiscie lub telefonicznie0774062428

1.Badanie obejmuje: ankiete. badanie per rectum.oznaczenie PSA
Wczesne wykrywanie raka gruczolu 2.Miejsce badan: Poradnia Urologiczna w Przychodni przy ul. 24

4. krokowego kwietnia7 w K- KOzlu.

3.Rejestracja :osobiscie lub telefonicznie- 077 4062510

1.Dotyczy: uczniów klas 1- VI szkól podstawowych.
2.Miejsce badania: szkola.

5. Badanie wad postawy u dzieci 3.Termin badania: zostanie ustalony w porozumieniu z rodzicami i
dyrekcja szkoly (niezbedna pisemna zgoda rodziców lub opiekunów
prawnych).

1.0bejmuje badanie: hormonu tyreotropowego TSH, tyroksyny wolnej

Badanie gruczolu tarczowego u
FT4

2.Miejsce badan : Pracownia USG w Szpitalu Zespolonym przy ul.6. kobiet
Roosevelta2 w K - Kozlu.
3.Relestracia : osobiscie lub telefonicznie- 0774062462

1.0bejmuje zaburzenia gospodarki lipidowej: cholesterol calkowity, t \
Badanie chorób serca i ukladu cholesterol HDL, cholesterol LDL, triglicerydy

7. krazenia 2.Miejsce badan - Zaklad Diagnostyki Laboratoryjnej w Szpitalu
Zespolonym przy ul. Roosevelta 2 w K - Kozlu w czasie pracy
laboratorium.

1.Badanie jaskry: bedzie wykonywane w poradniach okulistycznych
SPZOZ przy ul. 24 kwietnia 7 i Harcerskiej 11

Badanie profilaktyczne w kierunku w K - Kozlu.
8. jaskry 2.Rejestracja :osobiscielub telefonicznie: Poradnia okulistyczna:

Przychodniaul. Harcerska11 tel. 0774833151
Przychodniaul.24 kwietnia7 tel. 0774829560

1.Badanie obejmuje: HemoglobineglikowanaHbA1c
Badanie cukrzycy 2. Badanie:odbywac sie bedzie w ZakladzieDiagnostyki

9. laboratoryjnej w K- Kozlu przy ul. Roosevelta 2.

3.Rejestracja: osobiscielub telefonicznie - 0774062462


