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HARMONOGRAM ZE.BRAN WIEJSKICH
w Gminie Polska Cerekiew

Tematem zebran wiejskich bedzie:
1. Przedstawienie projektu budzetu gminy na 2006 r.
2. Informacja o realizacji Planu Lokalnego Rozwoju Gminy

Polska Cerekiew .
3. informacje o realizacji Strategii Rozwoju Gminy Polska

Cerekwi na lata 2000-20015
4. Informacja o realizacji zadan przez Gminna. Spólke Wodna. w

2005 r i plany na 2006 r.
5. Inne biezace sprawy

KARTY USLUG

Informujesie mieszkancówI ze
zostaly opracowane karty uslug
swiadczonych przez urzad, gminny
osródek pomocy spolecznej a takzezaklad
uslug komunalnych.

Celem opracowaniai wdrozeniaDpisu
uslugswiadczonych wsamorzadziejest
ulatwienia mieszkancom dostepu do uslug
swiadczonychprzezgmine.
Kartv usiuc dosteDne sa:
-na stronach internetowych urzedu gminy

www.polskacereklew.pl oraz w BIP-ie-
zakladka : ZALATW SPRAWE - KARTY
USLUG
- w punkcie infonnacji dla klienta - pck. nr 17
na I pietrze urzedugminyi na poszczególnych
stanowiskach pracy.

Istnieje mozliwosc przekazania
wybranych kart ustug badz calego
Katalogu w nastepujacy sposób:
aJ przez powielenie.
bf przez wydrukowanie,
eJprzez zgraniena nosniki elektroniczne

(dyskietka, plyta CD),d) przezwysianiepoczta
elektroniczna.

ZNAKOWANIEpsOW

Zgodniez Uchwala NrXV1I1I1521200S
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z
1.03.2005r. wlasciciele psów zobowiazani
sa do ich rejestracji iznakowania. Przepis
nie oboWiazuje wlascicielipsów
zrzeszonych w zwiazku kynologicznym.
Obowiazek rejestracji i znakowania psa
nalezy wykonacw przypadkupsamlodego
do 12 miesiaca zycia. W innym wypadkuw
terminie 30 dni od daty nabycia.
Rejestracja i znakowanie wykonywanesa
nieodplatnieprzezpracownir.a Urzedu
Gminywterminach: .

a taniec 02.12.2005 - 03. ~2.2005
· Jaborowice05.12.20D5- 06.12.2005·Ciezkowice 07.12.2005 - 08.12.2D05
· .Grzedzin 08.12.2005- ~2.12.2D05
· Wronin 13.12.2005 - 15.12.2D05
· Dzielawy 16.12.2005 -18.12.2005
· Witoslawice 20.12.2005 - 22.12.2005
· Zakrzów 2.7.12.2005-10.01.2006
· P. Cerekiew 11.01.2006 - 31.01.2000
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SOLECTWO DATA GOD%. MIEJSCE

Koza 28.11.2005 14.30
I

swietlica

Mierzecin 28.11.2005 15.45 swietlica

Laniec 28.11.2005 17.30 swietlica

Wronin \ 28.11.2005
19.00

I szkola podstawowa

Grzedzin 29.11.2005 18.30 swietlica w

Dzielawy Grzedzinie
!

Witoslawice 29.11.2005 20.00 swietlica

,
swietlica -

01.12.200518.00 Ochotniczej Straty
Zakrzów Pozarnej w

Zakrzowie

Ligota Mala 02.12.2005 18.00 swietlica wiejska w

Polowa Ligocie "4alej

M..
18.11.2005 18.00 :. sala MniejszosciC iez:kowice

Polska OS.12.2005r. 18.00 sala urzedu gminy
Cerekiew

zebranie

Jaborowi:e odbedzie sie swietlicaporemoncie
swietlicv



KO DEKS

ETYCZNYPRACOWNIKÓW URZEDUGMINY

W POLSKIEJ CEREKWI

Kodeks etyczny stanowizbiórwartosciizasad, którymiwinnikierowacsiepracownicyUrzedu
Gminypodczas wykonywaniazadan slu~owych w miejscupracyjak ipoza nim.

CelemKodeksujest poprawafunkcjonowaniaUrzeduorazzwiekszeniezaufania mieszkanców
Gminydo samorzadu lokalnego,sprecyzowania wartoscii standardówzachowaniapracowników
Urzedu zwiazanych z pelnieniem przez nich obowiazkówsluzbowycha takze poinformowanie
mieszkanców o standardach :zachowania jakich maja.prawooczekiwacod pracowników.
Kodeks etyczny :zostalopracowanyna fundamentalnych zasadach: uczciwosci,praworzadnosci,
fachowosci, godnosci i lojalnosci.
1. Uczciwosc, rzetelnosc Iodpowiedzialnosc:

równo traktuje wszystkich klientów,jest uprzejmyizyczliwy,
nie przedklada wlasnego interesu lub interesu swoichbliskichnad interes publiczny,
nie przyjmujezadnychkorzyscimaterialnychlubosobistych,aniobietnictakichkorzysci,
nie wykorzystujeinformacjisluzbowychdla osiagniecia korzyscifinansowychosobistychlub
swoich bliskich r:z.yznajomych.
nie podejmuje zadnychzajec ani prac kolidujacychz obowiazkamisluzbowymi
nie uchyla sie od podejmowaniarozstrzygniec oraz od odpowiedzialnosciza swoje
postepowanie,

2. Praworzadnosc, bezstronnosc, obiektyWnosc:
podejmuje decyzje i rozwiazanianajbardziej korzystnedlacalej spolecznosci.
w prowadzonych sprawach traktujerówno wszystkichuczestników,
nie ulega zadnym naciskom.
rozpatruje sprawy zgodniez prawem bez zbednej zwloki,majac na uwadze wiekizdolnosc
rozumienia przez Klientaskomplikowanychprzepisówprawa.
sumiennie wykonujeswojeobcwiazkidazac do osiagnieciajak najlepszychrezultatówswojej
pracy, .

rozpatrujac sprawy nie kieruje sie emocjami, jest gotów do przyjecia krytyki,uznania swoich
bledów i do ich naprawienia,
racjonalnie , oszczednie i efektyWniegospodaruje powierzonymmieniem.jest w kaZciejchwili
gotowy do rozliczeniaswoichdzialan wtymzakresie. "
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3. Fachowosc, kompetencyjnosc <,

dazy do pelnej znajomosci aktów prawnych niezbednych n2 zajmowanym stanowisku oraz
faktycznych i prawnychokolicznosci kazdej rozpatrywanej izalatwianej sprawy.
rozwija wiedze zawodowa.potrzebna do jak najlepszegowykonywaniaswojejpracy.
dba o podnoszenie swoich'kv..'alifir.acjii kompetencjimiedzyinnymipoprzezszkoleniai kursy.

4. Lojalnosc. godnosc :
jest lojalny i dyspozycyjnywobec swoich zwierzchników.
dba o dobre imie urzedui pracownikówsamorzadowych,pamietajac,ze swoimzachowaniem
wspóltworzy wizerunek pracownikasamorzadowego,
jest powsciagliwy f rozwaznyw publicznym wypowiadaniupogladówn2 temat pracyswojego
urzedu, jego jednostek organjza~jnycn oraz pracyorganówGminy .

pamieta o sluzebnym charakterze swojej pracy, wykonuje ja z poszanowaniem godnosci innych
i poczuciem godnosci wtasnej.


