
INFORMUJE SIE MIESZKANCÓW
GMINY POLSKA CEREKlEW, ze w
dniach od 13.12.2004r. do
17.12.2004r. w godz. od 800 - 1600
mozna przywiezc nieodplatnie na
Gminne SkladowiskoOdpadów
~unalnych w Ciezkowicachodpady
L...:1kogabarytowetakie jak: meble,
sprzet AGO. RTV itp. z wyjatkiem
opon.

Od IIpólrocza 2004 r w Urzedzie Gminy
Polska Cerekiew jest wdrazany System
Zarzadzania Jakoscia wg ISO 9001 :2000
którego jednym z najwazniejszych
elementów jest zapewnienieodpowiedniej
jakosci pracy Urzedu..
Glówne przeslanki dla wdrozenia Systemu
Zarzadzania Jakoscia w Urzedzie Gminy
to:
-spelnienie wymagan i oczekiwan Klienta,
- spelnione wymogi prawne i
administracyjne krajów UE,
- uporzadkowanie pracy w Urzedzie
pOp'rzez jednoznaczna dokumentacje
syr'nowa,
-zmniejszenie strat poprzez eliminacje
blednych uslug administracyjnych,
- podniesienie prestizu Urzedu.
Nalezy zaznaczyc, ze aktualnie na swiecie
certyfikacje na zgodnosc z normami ISO
serii 9000 posiada ponad 500 000
organizacji w 150 panstwach.
W Polsce jest juz ponad 6000
certyfikowanych systemów jakosci, w tym
wiele jednostek samorzadowych I min.
Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Urzad
Miasta w Zorach, Katowicach. Tychach.
Bytomiu, Jasle I.
W Urzedzie Gminy Polska Cerekiew
opracowana zostala optymalna
dokumentacja systemowa i obecnie jest
kompleksowo wdrazany System
Zarzadzania Jakoscia.
Przewiduje sie przeprowadzenie auditu
certyfikacyjnego do konca I pólrocza 2005
r.

INFORMATOR
Urzad Glluny Polslia Cerckiew

ul. Raciborska 4, 47 - 260 Polska Cerekiew

tel. Jfax. (077) 487 51 50, (077) 487 62 27

www.polskacerekiew.pl e-mail: ug@polskacerekiew.pl

Jeszcze w tym roku zostana podpisane przez Urzad Gminy umowy na
realizacie Wniosków dofinansowanych ze srodków Eurooeiskieqo Funduszu
Rozwoiu Reqionalneqo w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006.
Zostaly pozyskane pieniadze na dwa projekty z trzech zlozonych do konkursu i
sa to:

· "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Jaborowice,
Ligota Mala, Ciezkowice"

Dzieki realizacji projektu zostana osiagniete nastepujace rezultaty:
- zwiekszenie liczby budynków (gospodarstw domowych) podlaczonych da

sieci o 139 (lj. 193 gospodarstwa domowe, 869 osób)
- zwiekszenie liczby osób korzystajacych z kanalizacji z 1370 do 2239 osób,
- podlaczenie 139 przykanalików, które pozwola na zwiekszenie dociazenia

dobowego oczyszczalni scieków o 78,21 m3/dobe.
- zwiekszenie dlugosci sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy a

9161,70 mb.
Rezultat realizacji projektu stanowi odebranie scieków surowych z okolo 139
gospodarstw domowych

Realizacja projektu pt.: Budowa kanalizacji sanitarnej 'oh
miejscowosciach Jaborowice, Ligota Mala, Ciezkowice oraz ul. Konarskiego 'oh
Polskiej Cerkwi z zalozenia bedzie finansowana w 75% z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (Priorytet III, dzialanie 3.1) tj. 2973502,29 zl
w 15% z budzetu gminy tj. 594700,52 zl, a 10% z budzetu panstwa tj.
396 466,97 zl. Realizacje przewidziano na 2 lata. Rozpocznie sie w kwietniu
2005 roku, a ostateczne rozliczenie inwestycji bedzie mialo miejsce w grudniu
2006 roku. .

· Realizacja modernizacji drogi gminnej - ulica Konarskiego w
Polskiej Cerekwi.

Projekt jest jednym z elementów porzadkowania ukladu komunikacyjnego wsi
Polska Cerekiew ze szczególnym uwzglednieniem odciazenia transportu
buraków cukrowych przez zabytkowe centrum wsi.
Najwazniejsze rezultaty realizacji projektu to:.umozliwienie kierowania poza centrum wsi masowego transportu zboza i
buraków cukrowych do zakladów przetwórczych. umozliwienie bezpiecznego dotarcia dzieci i mlodziezy szkolnej do szk6J
znajdujacych sie przy ul. Konarskiego.umozliwienie uruchomienia linii autobusowej sluzacej do transportu dzieci da
szkól znajdujacych sie przy ulicy Konarskiego.
Realizacja projektu bedzie sprzyjala:.ograniczeniu zagrozen w ruchu drogowym ze szczególnym uwzglednieniem
dzieci i mlodziezy.poprawie stanu dróg gminnych
· poprawie standardu podrózowania i transportu.poprawie wizerunku miejscowosci.
Realizacje projektu przewidziano na przyszly rok.
Inwestycja bedzie finansowana w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (Priorytet III, dzialanie 3.1) tj. 296 049,92 zl w 15% z budzetu
gminy tj. 59 209,99 zl, a 10% z budzetu panstwa tj. 39 473,33 zl.
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Informuje sie, ze od 1 stycznia 2005 roku
obowiazuja nowe wzory formularzy
informacji i deklaracji o podatku od
nieruchomosci, rolnego i lesnego. Druki
beda dostepne u soltysów wsi oraz w
Urzedzie Gminy (pok. Nr 7, parter)
Termin skladnia informacji na nowych
drukach uplywa 31 grudnia 2004 roku.
Uwaga:
Jezeli w trakcie roku podatkowego
zaistnialo zdarzenie majace':wplywna
wysokosc opodatkowania nalezy
odpowiednio skorygowac informacje lub
deklaracje w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia tego zdarzenia.

6 grudnia br w Ministerstwie Spraw
Wewnetrznych i Administracji w
Warszawie odbyla sie uroczystosc
wreczenia nagród III edycji
ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna
Gmina, w którym Polska Cerekiew zajela
I miejsce w kategorii gmin wiejskich.
Nasza gmine reprezentowali: Pani Wójt
Krystyna Helbin, Przewodniczacy Rady
Leonard Kasper, Kierownik Rewiru
Dzielnicowych w Polskiej Cerekwi
Miroslaw Andrejczuk i Sierzant Sztabowy
Radoslaw Cisak.

Autorski program "Bezpieczna Gmina"
realizowany na naszym obszarze skupia
sie przede wszystkim wokól
nastepujacych zagadnien:
1. Sasiedzki program zapobiegania
przestepczosci
2. Program edukacyjny dla dzieci
3. Program w zakresie ochrony mienia
4. Przestepczosc samochodowa
5. Przemoc w rodzinie
6. Program zagospodarowania czasu
wolnego dla dzieci i mlodziezy.
POdstawowym celem tych dzialan jest
wskazywanie na bazie posiadanego
rozpoznania (policyjnego, socjalnego,
administracyjnego) rodzajów i skali
zagrozen oraz wypracowanie kierunków
dzialania czyli tzw. programów
czastkowych
Istotnym czynnikiem uwzglednianym w
powstawaniu ww. programów jest opinia
spolecznosci na temat poczucia
zagrozenia oraz jej przyzwolenie na
wdrozenie programów profilaktycznych.

Telefony kontaktowe:
Rewir Dzielnicowych Policji w Polskiej
Cerekwi - 487 51 07
Dzielnicowi:
Radoslaw Cisak - 0502658621

Marcin Gajdzika - 0600994613
Miroslaw Andrejczuk - 0502658641

Harmonogram zebran wiejskich:
Koza - 02.12.2004 - swietlica, godzina 1430
Mierzecic - 02.12.2004 - swietlica, godzina 1600
Laniec - 02.12.2004 - swietlica, godzina 1800
Wronin - 07.12.2004- szkola, godzina 1930
Grzedzin, Dzielawy -08.12.2004 - Swietlica Wiejska w Grzedzinie,
godzina 1930
Polska Cerekiew, Ciezkowice - 09.12.2004 - sala Urzedu Gminy,
godzina 1800
Ligota Mala, Polowa -10.12.2004 - Swietlica Wiejska w Ligacie Malej,
godzina 1830
Witoslawice - 28.12.2004 - swietlica, godzina 1930
Jaborowice - 16.12.2004- swietlica, godzina 1800
Zakrzów - 15.12.2004- swietlica - budynek po bylej szkole w
Steblowie, godzina 1800
Tematami zebran beda miedzy innymi:
- przedstawienie projektu budzetu na 2005 rók,
-przedstawienie Planu Lokalnego Rozwoju Gminy
-wybór delegata na Walne Zgromadzenie Gminnej Spólki Wodnej

W dniu 26 listopada br. odbyla sie Sesja Rady Gminy Polska Cerekie,,,,
na której miedzy innymi podjeto uchwaly dotyczace:

1. stawek podatków na rok 2005
2. ustaleniawzorów formularzy, informacji oraz deklaracji dla celów

podatków od nieruchomosci, podatku rolnego i podatku lesnego.
3. oplat za swiadczenia prowadzone przez gminne przedszkola publiczne,
4. ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gmine

Polska Cerekiew.
5. ustalenia cen posilków w przedszkolach prowadzonych przez gmine

Polska Cerekiew
6. dokonania zmian budzetu gminy na 2004 rok.
7. wyznaczenia radnego Jana Cieslaka jako przedstawiciela Gminy na

Czlonka Rady Spolecznej Zakladu Zdrowia Publicznego i Medycyny
Profilaktycznej.

8. ustalenia "Zasad opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz warunków
wylapywania ich na terenie Gminy Polska Cerekiew'

9. udzielenia Wójtowi Gminy Polska Cerekiew pelnomocnictwa do zawarcia
z Wojewoda Opolskim umów o dofinansowaniu projektóww ramach
dzialan Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

2004-2006. ..,
10. przyjecia "Programu wspólpracy Gminy Polska Cerekiew z

organizacjami pozarzadowymi i innymi organizacjami pozarzadowymi
prowadzacymidzialalnosc pozytku publicznego w 2005 roku.

11. zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego dla gminy Polska
Cerekiew.

Odbylo sie takze pierwszeczytanie projektu budzetu na rok 2005.

W Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Polskiej Cerekwi trwa
remont budynku polegajacy na termomodernizacji w ramach której
zostanie wymieniona cala stolarka okienna i drzwiowa oraz zostana
ocieplone wszystkie sciany.
Termin realizacji podyktowanyjest uzyskana dotacja z Programu
Aktywizacji ObszarówWiejskich.
Dyrekcja oraz wykonawca zapewniaja dzieciom i mlodziezy
bezpieczenstwooraz jak najlepsze warunki nauki w tych
okolicznosciach.

W dniu 7 grudnia br. w Ruinach Zamku w Polskiej Cerekwi odbyly sie
Mikolajki dla dzieci z terenu naszej gminy.
Podobna impreza bedzie mial miejsce 9 grudnia w Szkole Podstawowej
we Wroninie.
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