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Stawki podatku od nieruchomosci i srodków
transportowych ....
Ustala sie nasteDuiace roczne stawki Dodatku od nieruchomosci na
terenie aminy Polska Cerekiew (Uchwala Nr XVI/129/2004 z dnia 26
listoDada 2004)

1 .Od budynków lub ich czesci:
a) mieszkalnych - 0,54 zl. od 1 m2powierzchniuzytkowej
b) zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej

oraz od budynków mieszkalnych lub ich czesci
zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej -

(' 16,80 zl. od 1 m2powierzchni uzytkowej
"I zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w

zakresie obrotu kwalifikowanymmaterialem siewnym
7,48 zl. od 1 m2powierzchni uzytkowej .

d) zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w
zakresie udzielania swiadczen zdrowotnych- 3,61zl. od 1
m2powierzchni uzytkowej

e) pozostalych, w tym zajetych na prowadzenie odplatnej
statutowej dzialalnosci pozytku publicznego przez
organizacje pozytku publicznego -5,07 zl. od 1 m2
powierzchni uzytkowej

2. Od budowli -2 % ich wartosci, okreslonej na podstawie
art.4 ust.1 pkt.3, i ust. 3 - 7 ustawyz dnia 12stycznia1991
r. o podatkachioplatach lokalnych( OZ.U.z 2002r.Nr9,
poz.84- tekst jednolityz póz.zm.).

3. Od gruntów:
a) zwiazanychz prowadzeniemdzialalnoscigospodarczej,

" bez wzgleduna sposób zakwalifikowaniaw ewidencji
f I gruntów i budynków - 0,58 zl. od 1 m2 powierzchni

- zwiazanych z dzialalnoscia gospodarcza zajetych przez
przedsiebiorców b.edacych podatnikamipodatku od
nieruchomosci, pod obiektamibudowlanymi
wykorzystywanych bezpos~ednio do oczyszczania
scieków w gminie - 0,53 zl. 1 m2powierzchni

b) pod jeziorami, zajetych na zbiornikiwodne retencyjne lub
elektrowni wodnych - 3,52 zl. od 1 ha powierzchni

c) pozostalych, w tym zajetych na prowadzenie odplatnej
statutowej dzialalnosci pozytku publicznego przez
organizacje pozytku publicznego -0,31 zl. 1 m2
powierzchni

Ustala sie nasteDuiaceroczne stawki Dodatkuod srodków
transDortowvchna terenie aminy Polska Cerekiew (Uchwala Nr
XVI/130/2004 z dnia 26listoDada 2004)

1. Od samochodu ciezarowego o dopuszczalnej masie
calkowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony wlacznie - 500 zl
b) powyzej 5,5 tony do 9 ton wlacznie - 900 zl
c) powyzej9 ton i ponizej 12 ton -1 050 zl

Pelna wersja Uchwalznajduje sie na stronach BlP oraz na
tablicach ogloszen w budynku Urzedu Gminy.

POMOC SOCJALNA DLA UCZNIÓW
O pomoc taka ubiegac sie moga rodzice
uczniów szkól podstawowych, gimnazjóworaz
szkól ponadgimnazjalnych.
Wyodrebnia sie dwa rodzaje swiadczen
socjalnych: stypendium szkolne oraz zasilek
szkolny, który ma charakter losowy.
Swiadczenia przyznaje Wójt Gminyna
wniosek rodziców po zasiegnieciu opinii
dyrektora szkoly. Glówna podstawa
przyznania swiadczenia bedzie krytenum
dochodowe Idochód netto na osobe w rodzinie
nie moze przekroczyc kwoty316 zl.! oraz
sytuacja losowa wystepujaca w rodzinie
miedzy innymi:bezrobocie,
niepelnosprawnosc czlonka rodziny,
alkoholizm lub przewlekla choroba,
wielodzietnosc.
Swiadczenie to przyznaje sie na okres od
wrzesnia do czerwca danego roku szkolnego.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
moze zlozyc równiez dyrektor szkoly do której
uczeszcza uczen.
Rada Gminy do konca marca ma przyjac
regulamin udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym.
Realizacja omawianej pomocy uzalezniona
jest od wielkosci dotacji celowej z budzetu
panstwa przyznanej na ten cel JST. W chwili
obecnej gmina nie otrzymala zadnych srodkó'
finansowych na realizacje ustawowo zapisanE
pomocy. Wymienione wyzej kryteria
dochodowe tj miesieczna wysokosc dochodu
na osobe w rodzinie uprawniajace do
ubiegania sie o pomoc powinnybyc zgodne z
ustawa o pomocy spolecznej.
Na stronie internetowej Urzedu Gminyw
Polskiej Cerekwi opublikowanyzostal wzór
wniosku. który równiez mozna pobrac w
Urzedzie Gminyw Polskiej Cerekwi (pokójnr
19).
Druga forma pomocy sa stypendia za bardzo
wysokie wynikiw nauce i osiaaniecia
sportowe, które moze przyznac szkola w
ramach srodków otrzymanych z budzetu
gminy.
Tennin skladania wniosków o przyznanie
stypendium szkolnego na okres od 1 stycznia do ::
czerwca 2005 roku uczniom uprawnionym do
ubiegania sie o stypendium na podstawie ustawy
zostal przedluzony do 20 lutego 2005 roku.



;armondgram zajec w czasie ferii zimowych w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Polskiej
erekwi

. ~.02.2005- gOO_1300: spotkanie z pielegniarka (higienaciala, udzielanie pierwszej pomocy) turniejwarcabowy, zajecia
)lastyczne, gry i zabawy sportowe (gra w "dwa ognie"), rozgrywki druzynowe w pilke koszykowa, zajecia w pracowni
:omputerowej.
J5.02.2005 - gOO_1300: gry i zabawy umyslowe. ogladanie kaset wideo, rozgrywki pilki siatkowej, rozgrywki "w dwa ognie", gry
i zabawy sportowe.
16.02.2005 - gOO_1300: kalambury. gry swietlicowe, ogladanie filmu "Harry Potter", otwarty turniej tenisa stolowego dla uczniów
"SP i PG
7.02.2005 - gOO_1300: konkurs plastyczny "Las zima", turniej pilki noznej, turniej pilki siatkowej, zwinnosciowy tor przeszkód,
ry i zabawy sQortowe.

18.02.2005 - gOO_1300: Konkurs plastyczny "Moje wymarzone ferie zimowe", nauka tanca, aerobik, wyscigi sztafet na wesolo,

turniej halowejgilki noznej - chlopcy, turniej pilki koszykowej - dziewczyny.
"1.02.2005 - g _1300: gry planszowe, filmy video, turniej warcabowy, turniej pilki siatkowej, gry i zabawy druzynowe.

2.02.2005 - gOO_1300: gry planszowe, ogladanie filmu, gry i zabawy zwiazane z jezykiem angielskim, gry zespolowe.
23.02.2005 - gOO_1300: gry i zabawy ruchowe, gry umyslowe. turniej halowej pilki noznej, gry i zabawy rzutu, cwiczenia na
silowni, korzystanie z Internetu, wyszukiwanie informacji, gry komputerowe.
24.02.2005 - gOO_ 1300: gry i zabawy w tym zwiazane z jezykiem angielskim, sportowe gry zespolowe, rozgrywki w siatkówke i
"w dwa ognie", 'M'szukiwanie informacji w Internecie, korzystanie z multimedialnej encyklopedii.
25.02.2005 - gOO_1300: zabawy papierem (gazety - "co mozna zrobic z gazetami"), filmy na video, zawody w tenisa. rozgrywki
sportowe, gry komputerowe, korzystanie z Internetu.

Harmonogram "Bialej zimy" w Publicznej Szkole Podstawowej we Wroninie

14.02.2005 - 830_1300: zajecia komputerowe, zajecia sportowe (siatkówka, dwa ognie), projekcja filmu video.
15.02.2005 - 830_1300: zajecia komputerowe, zajecia sportowe- wyscigi na wesolo, projekcja filmu video.
16.02.2005 - 830_1300: zajecia komputerowe, rozgrywki z tenisa stolowego, gra "w dwa ognie", projekcja filmu video.
17.02.2005 - 830_1300: zajecia komputerowe, zajecia sportowe - pilka reczna, mini pilka nozna, projekcja filmu video.
018.02.2005 _ 830_1300: zajecia komputerowe, zajecia sportowe - koszykówka, sztafety sprawnosciowe, projekcja filmu video.

0ubliczne Przedszkole w Polskiej Cerekwi w czasie feni organizuje dla wszystkich chetnych:
_ w dniu 18.02.2005 o godz. 830wyjazd na LODOWISKOdo Raciborza (planowane koszty: wejscie-4 zl, wypozyczenie lyzew-2
:l, nowych lyzew-5 zl) przejazd jest refundowany przez Urzad Gminy,
w dniu 23.02.2006 o godz. 800wyjazd do PARKU WODNEGO w Tarnowskich Górach (cena wyjazdu - 22 zl)

~apisy oraz dodatkowe informacje mozna uzyskac w Przedszkolu lub dzwoniac na nr 48751 89.

Rada Gminyw Polskiej Cerekwi na sesji w dniu 29 grudnia 2004 roku przyjela budzet gminy na 2005
rok. .

Uchwalono dochody w wysokosci: 13 299462,00 zl, natomiast wydatki w wysokosci 13 390 864,00 zl.
Podzial wydatków ksztaltuie sie nastepuiaco: '. Rolnictwo i lowiectwo -4 021 961 zl (wramach tych pieniedzy zrealizowana zostanie przewidziana na ()

2005 rok czesc budowy kanalizacjisanitarnej w miejscowosciach Ciezkowice, LigotaMala, Jaborowice'
wspólfinansowane przez Unie Europejska). Transport i lacznosc - 1 173 628 zl ( w ramach tych pieniedzy zrealizowane zostanie modernizacja ul.
Konarskiego w Polskiej Cerekwi wspólfinansowana z UniiEuropejskiej). Gospodarka mieszkaniowa - 32 400 zl. Dzialalnosc uslugowa - 40 000 zl. Administracja publiczna - 1 547 343 zl. Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sadownictwa - 772 zl

. Bezpieczenstwopubliczne- 60 600 zl. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznychi innychjednostek nie posiadajacych osobowosci
prawnych- 25 000 zl

. Obsluga dlugu publicznego - 30 000 zl. Rózne rozliczenia - 20 000 zl

.. Oswiata iwychowanie - 4 610 900 zl

. Ochronazdrowia- 60 000 zl

. Opieka spoleczna - 1 230 460 zl

. Edukacyjna opieka wychowawcza - 73 000 zl

. Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska-
208800 zl

. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego- 220 000 zl. Kulturafizyczna i sport - 36 000 zl

W dniach 25 - 26 lutego w Publicznym
Przedszkolu w Polskiej Cerekwi odbeda
sie warsztaty z Metody Aktywnego
Sluchania Muzyki BATli wg Batii
Strauss. W zajeciach bedzie
uczestniczyc 30 nauczycieli ze szkól i
przedszkoli z terenu gminy.


