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Urzad Gminy Polska Cerekiew

ul. Raciborska 4, 47 - 260 Polska Cerekiew

tel. I fax. (077) 487 51 50, (077) 487 62 27

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

W dniu 27 wrzesnia odbyla sie sesja Rady Gminy Polska Cerekiew, na której:
1. Przyjeto protokól z poprzedniej sesji.
2. Podano informacje z realizacji uchwal i wniosków podjetych na ostatniej sesji..
3. Dokonano oceny wykonania budzetu gminy za I pólrocze 2004r

a. sprawozdanie Wójta Gminy
b. opinia komisji
c. opinia RIO w Opolu

'.n. 4. Przewodniczacy Rady Gminy przedlozyl informacje o zlozonych oswiadczeniach majatkowych radnych.
I, l 5. Wójt Gminy omówil wykonanie (za I pólrocze) uchwaly nr XIII/1 04/2004 z dnia 29.04.2004r "Program

wspólpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarzadowymi i innymi organizacjami
prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego w 2004 roku"

6. Przekazano informacje oraz zajeto stanowisko na temat kontroli przeprowadzonej przez Regionalna Izb
Obrachunkowa w Opolu.

7. Glosowano i podjeto uchwale w sprawie dokonania zmian budzetu gminy na 2004r
8. Glosowano i podjeto uchwale w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XIV/107/2004 Rady Gminy w

Polskiej Cerekwi z dnia 30.06.2004r Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30.06.2004r w sprawie
dokonania zmian w budzecie gminy na 2004 rok

9. Glosowano i podjeto uchwale w sprawie sprzedazy nieruchomosci.
10. Glosowano i podjeto uchwale w sprawie nabycia nieruchomosci.
11. Glosowano i podjeto uchwale w sprawie zmiany uchwaly Nr VII/64/2003 Rady Gminy w Polskiej Cerekw

z dnia 27 sierpnia 2003 r.- wieloletni program inwestycyjny dla Gminy Polska Cerekiew.
12. Glosowano i podjeto uchwale w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Polska Cerekiew.
13. Glosowano i podjeto uchwale w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XII/94/2004 Rady Gminy z dnia

09.02.2004r w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Srodowiska na 2004 rok.

14. Przedstawiono informacje o stanie bezrobocia na terenie gminy jak równiez mozliwosci przeciwdzialania
bezrobociu.

15. Wójt Gminy przedlozyl informacje o pracy miedzy sesjami.
16. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

Urzad Gminyw tym roku zlozyldo Europeiskieao Funduszu
RozwoiuReaionalneao nastepujace wnioski:
-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Ciezkowice, Ligota
Mala, Jaborowice na kwote 3 999 669,75 zl (z czego dotacji z UE
stanowic bedzie 2 973 502,29 zl);
-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zakrzów na kwote
4759 138,96 zl (z czego dotacji z UE stanowic bedzie 3 554 924,98 zl);
- Modernizacja drogi gminnej - ul. Konarskiegow miejscowosci Polska
Cerekiew na kwote 402 627,94 zl (z czego dotacji z UE stanowic bedzie
296 049,92 zl)
- Wykonanie zespolu boisk w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w
Polskiej Cerekwi na kwote 553 484,07 zl (z czego dotacji z UE stanowic
bedzie 415 113,04 zl)

Terminv platnosci podatków:
15.03.2004 -I kwartal
15.05.2004 -II kwartal
15.09.2004 -III kwartal
15.11.2004 - IV kwartal
Podatek mozna zaplacic w kasie
Urzedu Gminy (pokój nr 20) w
banku lub na poczcie. Na poczatk
pazdziernika zostana wyslane
upomnienia dotyczace zaleglosci
zaplacie trzeciej raty, po otrzymani
którego podatnik jest zobowiazany
w ciagu 7 dni uregulowacnaleznosc
powiekszona o koszt upomnieniat..
8,80 zl.



SAPARD

Dobiegaja konca dwie inwestycje realizowane w ramach programu SAPARD:
Modernizacja kotlowni w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Polskiej Cerekwi z zastosowaniem
odnawialnych zródel energii oraz Modernizacja kotlowni w Szkole Podstawowej we Wroninie z
zastosowaniem odnawialnych zródel energii.
Program zaklada dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych przedsiewziecia.
Realizacia proiektów - z uwagi na ich kompleksowy charakter pozwoli na:
-zmiane technologii produkcji ciepla do celów grzewczych i cieplej wody uzytkowej (zastosowanie pomp ciepla i
kolektorów slonecznych oraz likwidacje nierentownych podgrzewaczy elektrycznych i zastapienie ich
nowoczesnymi ekologicznymi zródlami ciepla),
- podniesienie sprawnos6rwytwarzania energii cieplnej poprzez zastosowanie nowoczesnych urzadzen
sterowanych automatycznie,
-zmniejszenie kosztów wytwarzania energii cieplnej,
- zmniejszenie zapotrzebowania na energie elektryczna,
Przyjete rozwiazania sa optymalne zarówno pod wzgledem technicznym jak i ekonomicznym.
Efekt ekologicznv modernizacii systemu grzewczego polegac bedzie na :
-ograniczenie emisji do atmosfery zwiazków chemicznych powstajacych podczas spalania oleju (ok. 80%),
spalania wegla i spalania propanu -butanu wskutek zastosowania pomp ciepla i kolektorów slonecznych.
- ograniczenie zuzycia energii elektrycznej poprzez zastosowanie mieszanego ukladu pozyskiwania energii
cieplnej do celów grzewczych.
- zmiana technologii produkcji energii cieplnej spowoduje wyeliminowanie ilosci i uciazliwosci odpadów stalych('\
(zuzel) poprzez wykorzystanie zródel energii odnawialnej - zredukowana zostanie emisja S02 o 100%, N02 o
72% oraz CO2 o 80%.
Ze wzgledu na zastosowanie odnawialnych zródel energii planowana inwestycja nie ma niekorzystnego wplywu
na srodowisko.

Zgodnie z art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pózniejszymizamianami) osoby nie bedace
przedsiebiorcami maja obowiazek przedkladania
Wójtowi Gminy informacji o rodzaju, ilosci i miejscu
wystapienia substancji stwarzajacych szczególne
zagrozenie dla srodowiska (glównie azbest, PCB i
inne) w celu umieszczenia ich w rejestrze prowadzonym
przez Wojewode Opolskiego.
Zgloszenia przyjmowanesa w Urzedzie Gminy Polska
Cerekiew - pokój nr 2 i telefonicznie pod numerem
487 51 50.
Informacia:
Azbest
- plyty azbestowo-cementowe i faliste,
- rury i zlacza azbestowo - cementowe,
-wyroby cierne azbestowo -kauczukowe,
- przedza specjalna, szczeliwa azbestowe,
-szczeliwa azbestowe,
- tasmy tkane i plecione, sznury, sznurki,
-wyroby azbestowo -kauczukowe,
- inne wyroby zawierajace azbest.
PCB:

-oleje do transformatorów, kondensatorów, pomp
prózniowych itp. Zawierajace PCB,
- srodki konserwacyjne i impregnujace zawierajace
PCB,
-inne wyroby zawierajace PCB

W budynku Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w
Polskiej Cerekwi dziala silownia, która jest
dostepna w kazdy wtorek i czwartek w godzinach:
1500 -1900.

Od dnia 27 wrzesnia br na terenie gminy beda prowadzone
z udzialem funkcjonariuszy policji kontrole sprawdzaiace:
-wyposazenie w pojemniki na odpady,
-zawarcie umowy,
-dowody placenia za uslugi.
Dzialania te sa prowadzone na podstawie art. 5 pkt. 6
ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z
pózniejszymi zmianami) i Uchwaly Nr XX1l139/97 Rady
Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 czerwca 1997 r. w
sprawie ustalenia szczególowych zasad utrzymania
czystosci i porzadku na terenie gminy Polska Cerekiew.
Wedlug w/w wlasciciel posesji ma obowiazek wyposaze
nieruchomosci w urzadzenia sluzace do zbierania odpadc.
komunalnych - pojemniki i pozbywanie sie tych odpadów VI
sposób zgodny z przepisami ustawy tj. zawarcie umowy z
jednostka posiadajaca zezwolenie na prowadzenie
dzialalnosci w zakresie odbierania odpadów.
W razie nie wykonania obowiazków ich egzekwowanie
nastapi w trybie postepowania egzekucyjnego w
administracji.

Klub Informacji Europejskiej dzialajacy przy Publicznej
Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Polskiej Cerekwi
nPrzerodzil" sie w kawiarenke internetowa czynna w kazdy
czwartek od 1600do 2000.
W czasie zajec mlodziez ma mozliwosc znalezieni
informacji przydatnych w przygotowaniu sie do zajec
lekcyjnych, rozwijania swoich zainteresowan, a takze moze
poswiecic ten czas na rozrywke. Prowadzacy zajecia, w
miare potrzeb stara sie udzielac rad i pomaga w
rozwiazywaniu problemów.


