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WSTĘP 
 

Na podstawie art. 28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym Wójt Gminy Polska Cerekiew przedstawia raport o stanie Gminy Polska 

Cerekiew za 2019 rok. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Polska Cerekiew 

w roku 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady 

Gminy Polska Cerekiew i budżetu obywatelskiego (funduszu sołeckiego). 

Celem przygotowania raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację 

gospodarczą i społeczną gminy Polska Cerekiew. Zgromadzone w nim zostały 

szczegółowe dane o aspektach funkcjonowania gminy w roku 2019. 
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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 
 
 
1. Położenie 

Gmina Polska Cerekiew położona jest w południowo-wschodniej części 

województwa opolskiego, w odległości 60 km od miasta wojewódzkiego Opole , 15 km 

od miasta powiatowego Kędzierzyna – Koźla i 20 km od Raciborza.   

Gmina graniczy od południowego–zachodu z gminą Baborów , z zachodu z gminą 

Pawłowiczki , od północy z gminą Reńska Wieś , od wschodu z gminą Cisek. Południową 

granicę stanowi granica między województwami opolskim i śląskim, sąsiadując tam 

z gminą Rudnik. 

Przez teren gminy przebiega międzyregionalna droga krajowa nr 45 relacji 

Opole–Pszczyna–Zgorzelec. 

Część terenu gminy obejmuje obszar chronionego krajobrazu „Wronin- 

Maciowakrze”. 

 
2. Powierzchnia 

Gmina Polska Cerekiew zajmuje powierzchnię 6012 ha (60 km²). 

 

3. Sołectwa – jednostki pomocnicze gminy 

W  gminie funkcjonuje 13 sołectw: 

 

Sołectwo Powierzchnia w ha 

Ciężkowice 853 

Dzielawy 264 

Grzędzin 395 

Jaborowice 311 

Koza 164 

Ligota Mała  325 

Łaniec 201 

Mierzęcin 83 

Polska Cerekiew 1124 

Połowa 94 
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Witosławice 231 

Wronin 738 

Zakrzów 1206 

 

4. Organy Gminy 

Organami gminy są: 

 Rada Gminy 

 Wójt Gminy 

W 2018 roku odbyły się wybory samorządowe w wyniku których wybrana została 

15-osobowa  Rada Gminy oraz Wójt Gminy. 

Do czasu wyborów w październiku 2018 roku przy Radzie Gminy Polska Cerekiew 

działały 3 Stałe Komisje : 

1. Komisja Rewizyjna – 6 radnych 

2. Komisja ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu – 7 radnych 

3. Komisja ds. Oświaty, Kultury i Sportu – 7 radnych 

Po wyborach  wraz z początkiem nowej kadencji  powołane zostały następujące 

stałe komisje: 

1. Komisja Rewizyjna – 6 radnych 

2. Komisja ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu – 7 radnych 

3. Komisja ds. Oświaty, Kultury i Sportu – 7 radnych 

4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 5 radnych 

 
5. Demografia 

W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkańców gminy 

zameldowanych na pobyt stały zmniejszyła się o 38  osób, przez co na dzień 31 grudnia 

2019 r. wynosiła 3.949 osób, w tym 2051 kobiet i 1898 mężczyzn. Ponadto na terenie 

gminy na pobyt czasowy zameldowane były 42 osoby.  Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 

liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wynosiła 3987 osób. W odniesieniu 

do poszczególnych kategorii wiekowych liczba mieszkańców stałych na 31.12.2019 r. 

przedstawia się następująco: 

– liczba kobiet w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) wynosiła 270, a liczba mężczyzn 

– 279  
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– liczba kobiet w wieku produkcyjnym (18-59) wynosiła 1179, a liczba mężczyzn w 

wieku produkcyjnym (18-64) - 1303, 

– liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym (60 lat i więcej) wynosiła 602, a liczba 

mężczyzn w wieku poprodukcyjnym (65 lat i więcej) – 316 

 

  

W roku 2019 urodziło się 33 dzieci, w tym 15 dziewczynek i 18 chłopców. Zmarło 59 

osób, w tym 29 kobiet i 30 mężczyzn, w związku z tym kolejny rok przyrost naturalny 

jest ujemny. W roku 2018 urodziło się 30 dzieci, w tym 16 dziewczynek i 14 chłopców, a 

zmarły 53 osoby, w tym 27 kobiet i 26 mężczyzn.  

 

6. Gospodarstwa rolne 

Ze względu na  wysoką jakość gleb i strukturę użytkowania gruntów przyszłość 

gminy wiąże się z rozwojem rolnictwa. Z drugiej strony  w coraz większym zakresie 

znaczenie będzie miał rozwój funkcji usługowych i rekreacyjnych. 

W 2019 roku w gminie funkcjonowały 402 gospodarstwa rolne powyżej 1 ha oraz 

670 gospodarstw do 0,5 ha i 223 gospodarstwa od 0,5ha do 0,999 ha. 

Powierzchnia gospodarstwa Ilość gospodarstw 

1 – 2 ha 130 

2,01 – 5 ha 89 

271 

1205 

599 

279 

1331 

302 270 

1179 

602 

279 

1303 

316 

Wiek przedprodukcyjny Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny 

Struktura wieku wg płci 

Kobiety w 2018 r. Mężczyźni w 2018 r. Kobiety w 2019 r. Mężczyźni w 2019 r. 
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5,01 - 7 ha 29 

7,01 – 10 ha 26 

10,01 – 15 ha 40 

powyżej 15 ha 88 

 

7. Ochrona zdrowia 

Na terenie gminy działają: 

 Gabinety lekarskie w Polskiej Cerekwi i Wroninie, w których prowadzone są 

niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej lekarzy rodzinnych 

 Gabinet  stomatologiczny w Polskiej Cerekwi 

 Apteka  w Polskiej Cerekwi 

 Zespół Ratownictwa Medycznego wraz z karetką pogotowia Falck Medycyna 

w Polskiej Cerekwi  

 Stacja opieki nad chorym w domu CARITAS  -  placówka w Zakrzowie, połączona z 

gabinetem rehabilitacyjnym. Stacja utrzymywana przez Caritas Opole, gminę 

Polska Cerekiew i gminę Cisek. 

 
8. Opieka senioralna  

W gminie działa: 

 Dzienny Dom „Senior+” w Polskiej Cerekwi . Z usług placówki w 2019 roku 

korzystały 22 osoby, w tym ok.10 osób korzystało również z dostępnego tam 

obiadu. Seniorzy, którzy nie mieszkają w Polskiej Cerekwi są codziennie 

dowożeni do placówki. 

 Pensjonat Seniora – specjalistyczny ośrodek geriatryczny, który ma swoją 

siedzibę w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie. Pensjonat 

prowadzony jest przez Prywatną Specjalistyczną Praktykę Lekarską. 
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9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

9.1. Ochotnicze straże pożarne 

Na terenie gminy Polska Cerekiew działalność prowadzą 3 Jednostki Ochotniczych 

Straży Pożarnych, będące na wyłącznym utrzymaniu gminy: 

 OSP w Polskiej Cerekwi, włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 

 OSP we Wroninie 

 OSP w Zakrzowie  

 

OSP w Polskiej Cerekwi typ S3 

 Budynek wyposażony w węzeł sanitarny, świetlicę i pomieszczenia kuchenne, 3 

boksy garażowe oraz system olejowego ogrzewania. W obiekcie funkcjonuje sala 

szkoleniowa (Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe) wyposażona w zestawy 

komputerowe oraz inne urządzenia do prowadzenia szkoleń specjalistycznych. Obiekt 

wyposażony 

w system selektywnego alarmowania z panelem SMS (smsowe powiadamianie 

strażaków ochotników o zdarzeniu ratowniczo–gaśniczym na prywatne telefony 

komórkowe), elektroniczne zabezpieczenie antywłamaniowe, telefon stacjonarny oraz 

stałe łącze internetowe. 

Samochody: 

 Star L 70 z 2003 r. , zakupiony w 2003 r. z funduszy Urzędu Gminy w Polskiej 

Cerekwi oraz dotacji Zarządu Głównego Związku OSP RP, 

 Ford Transit z 2004 r., do ratownictwa drogowego zakupiony z funduszy Urzędu 

Gminy w Polskiej Cerekwi oraz dotacji Zarządu Głównego Związku OSP RP, 

 Jelcz 004 z 1989 r., przekazany w 2010 r. z Cukrowni „Cerekiew” w Ciężkowicach. 

Samochód ten jest cały czas używany przez OSP do akcji  ratowniczo-gaśniczych. 

 Mercedes-Benz ATEGO 1329 AF z 2011 r. zakupiony w 2011 r. w ramach 

pozyskanego przez Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi dofinansowania z Unii 

Europejskiej. 

 

OSP we Wroninie typ S2 

 Budynek wyposażony w węzeł sanitarny, świetlicę i pomieszczenia magazynowe, 

2 boksy garażowe oraz centralne ogrzewanie z piecem węglowym. Obiekt wyposażony w 

system selektywnego alarmowania z panelem SMS (smsowe powiadamianie strażaków 
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ochotników o zdarzeniu ratowniczo–gaśniczym na prywatne telefony komórkowe), 

elektroniczne zabezpieczenie antywłamaniowe oraz telefon stacjonarny. 

Samochody: 

 Star 244 z 1983 r., 

 ŻUK 151 z 1982 r. 

Oba samochody zakupione przez Urząd Gminy z własnych środków finansowych. 

 

OSP w Zakrzowie typ S1 

Budynek wyposażony jest w 1 boks  garażowy, pomieszczenie świetlicowe z 

toaletą (wykorzystywane również przez Sołectwo Zakrzów oraz Stowarzyszenie 

Odnowy Wsi Zakrzów). Obiekt wyposażony w system selektywnego alarmowania z 

panelem SMS (smsowe powiadamianie strażaków ochotników o zdarzeniu ratowniczo-

gaśniczym na prywatne telefony komórkowe), elektroniczne zabezpieczenie 

antywłamaniowe.  

Samochody: 

 Daimler Benz z 1984r., zakupiony w 2016 roku przez Urząd Gminy w Polskiej 

Cerekwi z własnych środków finansowych 

 

Ponadto w sekretariacie Urzędu Gminy w ramach wyposażenia stanowiska 

kierowania znajduje się radiotelefon bazowy Motorola DM 2000, który zapewnia 

łączność z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kędzierzynie – Koźlu oraz 

Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Opolu (w każdy czwartek 

tygodnia sprawdzana jest łączność z PCZK K- Koźle). 

 

9.2. Policja 

W 2019 roku w budynku znajdującym się na Rynku w Polskiej Cerekwi 

Dzielnicowi pełnili dyżury i przyjmowali interesantów w pomieszczeniach, które na ich 

potrzeby wyremontowano w 2018 roku    

 

10. Świetlice wiejskie  

Wszystkie sołectwa w gminie (oprócz Połowy i Dzielaw) posiadają świetlice 

wiejskie. Świetlice w Grzędzinie i Jaborowicach  wyremontowane zostały ze środków 

Fundacji Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych, pozostałe remontowane 
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i wyposażane były przez mieszkańców ze środków budżetowych, a od 2011 roku 

również ze środków budżetowych w ramach wprowadzonego w gminie Funduszu 

Sołeckiego. 

 

11. Wydawnictwa, informatory 

Od wielu lat Urząd Gminy regularnie wydaje własny miesięcznik pod nazwą 

Informator Społeczno-Kulturalny Gminy Polska Cerekiew „Florian”. 

 W ramach podpisanych umów, w lokalnych i regionalnych mediach działających 

na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego i województwa opolskiego na bieżąco 

publikowane są informacje o gminie. 

Są to: 

 Nowa Gazeta Lokalna 

 Radio Park 

 Radio Doxa 

Na bieżąco prowadzona jest strona internetowa gminy Polska Cerekiew oraz profil na 

portalu społecznościowym Facebook. W 2019 roku zawarto także umowę na 

comiesięczne przygotowanie multimedialnych materiałów o bieżących sprawach gminy, 

które publikowane były na kanale YouTube Polska Cerekiew TV oraz na Facebooku 

Polska Cerekiew TV. 

 
 
12.Stowarzyszenia, organizacje, fundacje działające na terenie gminy  
 

Lp. Nazwa stowarzyszenia /organizacji / fundacji 

1. Gminny „Związek Ludowe Zespoły Sportowe” w Polskiej Cerekwi  

- LZS Zakrzów 

2.  Ludowy Klub Jeździecki „Lewada” w Zakrzowie  

3. Towarzystwo Sportowe „Unia” Polska Cerekiew  

4. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Atena” w Polskiej Cerekwi 

5. Stacja Opieki Caritas w Zakrzowie - Gabinet Rehabilitacyjny w Zakrzowie  

6. Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim  

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Polskiej Cerekwi 

8. Ochotnicza Straż Pożarna we Wroninie 

9. Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie 
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10. Stowarzyszenie Zwykłe Załóg Pływadeł „Rzeki Dzielą-Odra Łączy” 

11. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zakrzów z siedzibą w Zakrzowie 

12. Fundacja Euro-Country w Zakrzowie  

13. Lokalna Grupa Działania „Stowarzyszenie Euro-Country” 

 
 
13. Sport, rekreacja i turystyka  

13.1. Stowarzyszenia (kluby sportowo-rekreacyjne) 

Na terenie gminy działają : 

 Gminny Związek „Ludowe Zespoły Sportowe” w Polskiej Cerekwi  

- LZS Zakrzów (tenis stołowy) 

 Ludowy Klub Jeździecki „Lewada” w Zakrzowie (jeździectwo) 

 Uczniowski Klub Sportowy „Atena” w Polskiej Cerekwi (piłka nożna) 

 Towarzystwo Sportowe Unia Polska Cerekiew (piłka nożna) 

Kluby działają efektywnie, oferując dzieciom, młodzieży a także wszystkim dorosłym 

mieszkańcom różne formy aktywnego spędzania wolnego czasu. 

 

13. 2.  Baza sportowa  

 boisko sportowe (oświetlone) w Polskiej Cerekwi wraz z szatnią, 

 sale gimnastyczne przy szkołach w Polskiej Cerekwi i Wroninie, 

 kompleks wielofunkcyjnych boisk sportowych przy szkole w Polskiej Cerekwi, 

 wielofunkcyjne boisko wraz z wiatą rekreacyjną oraz urządzeniami 

zewnętrznymi do ćwiczeń  siłowych  przy  szkole we Wroninie, 

 kompleks wielofunkcyjnych boisk sportowych w Zakrzowie, wybudowane 

w ramach programu „Moje boisko –Orlik 2012”, 

 Ośrodek Sportowo - Rekreacyjny w Zakrzowie (basen, sauna parowa, jacuzzi, sala 

fitness, hale jeździeckie, boisko do gry w polo) 

 

13.3  Stypendia sportowe 

Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/225/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia  

10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, 

wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, 
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przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska 

Cerekiew każdego roku na wniosek przyznawane są stypendia sportowe. 

W 2019 roku wpłynął jeden wniosek złożony przez zawodniczkę Konińskiego Klubu 

Piłkarstwa Kobiecego „MEDYK”, której przyznano stypendium za wysokie wyniki 

sportowe we współzawodnictwie sportowym w wysokości 300,00 zł miesięcznie na 

okres od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

Stypendia sportowe przyznaje się zawodnikom reprezentującym Gminę Polska Cerekiew 

i osiągającym wysokie wyniki w sporcie we współzawodnictwie krajowym lub 

międzynarodowym. Stypendia są wyrazem uznania dla prezentowanego przez 

zawodników poziomu sportowego i osiągnięć w danej dziedzinie sportu oraz formą 

pomocy dla podniesienia poziomu wyszkolenia. 

 

13.4 Place zabaw 

We wszystkich sołectwach zostały wybudowane place zabaw. Środki na 

urządzenie  placów pochodziły ze środków unijnych oraz ze środków  funduszu 

sołeckiego. W ramach funduszu sołeckiego są one na bieżąco modernizowane 

i utrzymywane. 

 
14. Infrastruktura techniczna 

14.1 Zaopatrzenie w wodę 

 Cała gmina zaopatrywana jest w wodę z wodociągu grupowego, który zasilany 

jest z dwóch ujęć wody w miejscowościach  Zakrzów i Polska Cerekiew. Łączna długość 

sieci  wynosi 54,5  km i posiada 1165 przyłącza. Z wodociągu w chwili obecnej korzysta 

około 97% mieszkańców. Pozostałe gospodarstwa posiadają własne ujęcia wody. Stacja 

Uzdatniania Wody w Zakrzowie oprócz mieszkańców Zakrzowa zaopatruje w wodę 

również mieszkańców gminy Cisek. Stan techniczny urządzeń i sieci wodociągowej jest 

prawidłowy. 

 W związku ze zmianą w 2018 r. przepisów obowiązującego prawa w zakresie 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków podmiotem uprawnionym do oceny 

wniosków taryfowych składanych przez ZUK w Polskiej Cerekwi jest Regulator 

Państwowy: Wody Polskie Oddział Gliwice. Zgodnie z wnioskiem ZUK cena za 

dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków w najbliższych latach wynosi: 
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Tab.1 Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zaopatrzenia w wodę na okres  

od dnia 07 czerwca 2018r.  do dnia 06 czerwca 2019r. : 

1) cena 1m3 
dostarczonej 
wody 

3,27 zł/m3 

2) stawka opłaty 
abonamentowej, w  
tym: 

4 zł/miesiąc 

3)cena1m3 
odprowadzanych 
ścieków 

4,50 zł/m3 

 

Tab.2 Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zaopatrzenia w wodę na okres  

od dnia 07 czerwca 2019r.  do dnia 06 czerwca 2020r. : 

1) cena 1m3 
dostarczonej 
wody 

3,35 zł/m3 

2) stawka opłaty 
abonamentowej, w  
tym: 

4 zł/miesiąc 

3)cena1m3 
odprowadzanych 
ścieków 

4,57           zł/m3 

 

Zmianie uległy też zasady naliczania opłat za odprowadzanie ścieków. Ilość ścieków 

równa jest ilości pobranej wody lub może być pomniejszona o ilość wody opomiarowaną 

dodatkowym wodomierzem zainstalowanym na koszt odbiorcy wody. 

 

14.2 Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków  

 W Polskiej Cerekwi działa wybudowana w 1999 roku oczyszczalnia ścieków 

o wydajności 270 m3 na dobę. Do sieci kanalizacyjnej, której długość wynosi 45,4  km., 

w chwili obecnej podłączone są miejscowości: Polska Cerekiew (bez ul. Ciepłodolskiej), 

Ciężkowice, Ligota Mała, Jaborowice, połowa sołectwa Zakrzów, Witosławice, Dzielawy, 

Grzędzin. Zbudowany został też tranzyt ścieków tzw. „Liszówką” z Dzielaw do Polskiej 

Cerekwi. Obecnie do kanalizacji podłączonych jest 619 nieruchomości. 

Do skanalizowania pozostały sołectwa: Wronin, Łaniec, połowa wsi Zakrzów, Koza, 
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Łaniec i Mierzęcin. W 2019 roku trwały prace przygotowawcze do budowy kanalizacji 

sanitarnej Wronin–Łaniec. W dalszej kolejności planowane jest dokończenie budowy 

kanalizacji w Zakrzowie i na ul. Ciepłodolskiej w Polskiej Cerekwi. Przemyślenia 

i podjęcia decyzji  wymaga budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Połowa, Koza 

i Mierzęcin. Z uwagi na to, że są to bardzo małe sołectwa oddalone znacznie od tranzytu 

ścieków koszt budowy tradycyjnej kanalizacji staje się nieopłacalny bez możliwości 

dofinansowania ze środków unijnych. Prawdopodobnie może zapaść decyzja, że tam 

kanalizacja ściekowa będzie budowana na zasadzie przydomowych oczyszczalni lub 

zlewni. 

 

14.3 Odpady komunalne  

 Gmina Polska Cerekiew posiada własne składowisko odpadów komunalnych w 

miejscowości Ciężkowice. Składowisko to  jest obecnie już zamknięte, po rekultywacji. 

Składowisko w Ciężkowicach posiadało pozwolenie zintegrowane na działalność do 

2017 r. Zbiórka odpadów w gminie odbywa się w pojemnikach 120l, 80l i 60l. W gminie 

prowadzona jest również selektywna zbiórka odpadów w pojemnikach oraz w workach. 

Na dzień dzisiejszy dzikie wysypiska śmieci nie występują. 

Ze względu na brak możliwości rozbudowy składowiska odpadów komunalnych 

w Ciężkowicach oraz kończące się w 2017 roku pozwolenie na jego działalność, 

dnia 25 października 2005 r. Rada Gminy w Polskiej Cerekwi przyjęła uchwałę nr 

XXIII/195/2005 w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”. 

W dniu 2 lipca 2008 roku wpisano do Rejestru Związków Międzygminnych, pod pozycją 

286 Związek Międzygminny „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, utworzony 

przez gminy: Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Strzeleczki, Walce, 

Zdzieszowice oraz miasta Kędzierzyn-Koźle i Krapkowice.   

W 2019 roku członkami Związku pozostają następujące gminy:  Cisek, Izbicko, 

Kędzierzyn-Koźle, Kolonowskie, Krapkowice, Leśnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, 

Reńska Wieś, Strzeleczki, Ujazd, Walce, Zdzieszowice. 

Związek wykonuje publiczne zadania w zakresie dotyczącym: 

 budowy i eksploatacji regionalnego centrum zagospodarowania  

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu, 

 odbioru i transportu odpadów komunalnych, 
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 informacji i edukacji społeczności lokalnej w zakresie zadań dotyczących odbioru 

i transportu odpadów komunalnych, 

 pozyskiwanie środków pomocowych krajowych, zagranicznych i organizacji 

międzynarodowych na finansowanie realizacji zadań Związku. 

Związek reprezentuje interesy gmin – członków Związku, w zakresie objętym jego 

przedmiotem działania, wobec organów administracji rządowej, samorządowej 

oraz podmiotów spoza Związku.   

 

14.4 Gospodarka cieplna 

Na obszarze gminy nie występuje scentralizowana gospodarka cieplna. 

Ogrzewanie obiektów i produkcja ciepłej wody użytkowej odbywa się indywidualnie  

w oparciu o różne źródła energii (węgiel, drewno, gaz płynny, olej opałowy, energia 

elektryczna). 

W 2004 roku zmodernizowano kotłownie w szkołach na terenie gminy  

z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.  

Od 2017 roku planowana jest termomodernizacja budynku urzędu gminy. 

 

14.5 Telekomunikacja 

Sieć łączności na obszarze gminy jest dobrze rozwinięta. Sieć napowietrzna 

znajduje się we wszystkich miejscowościach z możliwością podłączenia wszystkich  

potencjalnych abonentów. Sieć telekomunikacyjną uzupełnia telefonia bezprzewodowa. 

Na terenie gminy znajdują się trzy nadajniki wieżowe operatorów telefonii 

komórkowej: Plus ,T-Mobile oraz Play. 

Duża część mieszkańców gminy posiada możliwość podłączenia się do sieci 

światłowodowej. W większości mieszkańcy korzystają z infrastruktury sieciowej 

dostarczanej przez operatora Orange. Część mieszkańców wykorzystuje również 

technikę satelitarną (radiową). 

 

14.6 Energetyka 

Przez teren gminy przebiega Napowietrzna Dwutorowa Linia 

Elektroenergetyczna 110 KV oraz Linia Elektroenergetyczna  400 KV. Zasilanie 

odbiorców odbywa się z Głównego Punktu Zasilającego 110/15 KV w Ciężkowicach  

liniami 15 KV. System energetyczny nie powoduje ograniczeń w rozwoju gminy. 
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Na terenie całej gminy funkcjonuje oświetlenie uliczne w postaci lamp 

energooszczędnych. Gmina w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczyła 

tereny pod budowę odnawialnych  źródeł energii tzw. elektrowni wiatrowych .  

 

14.7 Komunikacja 

W gminie występują cztery rodzaje dróg: 

 drogi gminne, dla których zarządcą jest Gmina Polska Cerekiew, 

 drogi powiatowe, dla których zarządcą jest Starostwo Powiatowe  

w Kędzierzynie-Koźlu, 

 drogi wojewódzkie, dla których zarządcą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich  

z siedzibą w Opolu, 

 droga krajowa nr 45 dla której zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

i Autostrad z siedzibą w Opolu. 

Sieć dróg gminnych wynosi 28  km łącznej długości, a sieć dróg transportu 

rolnego wynosi 128 km. Każdego roku sukcesywnie remontowane i modernizowane są 

drogi gminne. Na terenie gminy do 30 czerwca 2019 roku  funkcjonował transport 

publiczny realizowany przez prywatne przedsiębiorstwo komunikacyjne Arriva. Od 1 

lipca 2019 roku  organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Powiat 

Kędzierzyńsko -Kozielski działający na podstawie porozumienia z naszą gminą oraz 

pozostałymi gminami w powiecie. Od tego też dnia usługę transportu publicznego 

wykonuje firma GTV Bus. Koszty jakie gmina poniosła z tego tytułu w 2019 r. to 109 

350,00 zł. Wszystkie 22 przystanki autobusowe w gminie wyposażone są w nowoczesne 

wiaty przystankowe. Każdy przystanek w gminie jest sprzątany przez osoby zatrudnione 

przez urząd gminy. 

 

15. Przedsiębiorstwa 

W 2019 roku zarejestrowano w rejestrze REGON 10 nowych przedsiębiorców, 

natomiast wyrejestrowano 8 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.  

Ogólna liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy 

Polska Cerekiew wynosi 112. Są to przede wszystkim małe i średnie zakłady. 

Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: handel, usługi ogólnobudowlane, handel 

i naprawa pojazdów samochodowych oraz gastronomia. 
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16. Gminne jednostki organizacyjne 

Wójt Gminy wykonuje swoje zadania przy pomocy  urzędu gminy oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych. Są to: 

 placówki oświatowe (Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Polskiej 

Cerekwi, Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wroninie), 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Gminna Biblioteka Publiczna, 

 Zakład Usług Komunalnych, 

 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

 

16.1 Urząd Gminy 

Organizacja i zasady działania urzędu gminy określone zostały w regulaminie 

organizacyjnym przyjętym przez Wójta Gminy  Zarządzeniem Nr 0050/92/2017 z dnia 

29 sierpnia 2017 roku. Ogółem w 2019 roku w urzędzie zatrudnione były 24 osoby, 

w tym 22 osoby na stanowiskach urzędniczych, a 2 osoby na stanowiskach obsługi. 

W 2019 roku nie została złożona żadna skarga czy petycja. Żadna z decyzji  

administracyjnych wydanych przez wójta nie została zaskarżona do samorządowego 

kolegium odwoławczego. 

Pracownicy urzędu gminy zobowiązani są do podnoszenia swoich kwalifikacji 

zawodowych, aby na zajmowanych stanowiskach wykonywać powierzone zadania 

profesjonalnie, sumiennie, sprawnie i bezstronnie, a przy ich wykonywaniu przestrzegać 

obowiązującego prawa. Podnoszenie kwalifikacji odbywa się poprzez odbycie służby 

przygotowawczej, udział w szkoleniach zewnętrznych oraz wewnętrznych, 

samokształcenie, udział w szkolnych i pozaszkolnych formach podnoszenia kwalifikacji. 

 
16.2 Placówki oświatowe 

 Do dnia 31 sierpnia 2019 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polskiej Cerekwi 

nosił nazwę Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego. W związku z reformą 

oświaty stopniowo było wygaszane gimnazjum, które w 2019 r. zakończyło swoją 

działalność. W skutek tej zmiany od dnia 1 września 2019 r. Zespół nosi nazwę Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego, a w jego skład wchodzą Szkoła Podstawowa w Polskiej Cerekwi 

oraz Przedszkole w Polskiej Cerekwi i jako oddział zamiejscowy Przedszkole w 
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Zakrzowie. Szkoła Podstawowa w Polskiej Cerekwi nosi imię Kawalerów Orderu 

Uśmiechu. 

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wroninie wchodzi Szkoła 

Podstawowa we Wroninie i Przedszkole we Wroninie. Szkoła Podstawowa we Wroninie 

nosi imię Mikołaja Kopernika. 

 

Przedszkola (stan na 30.09.2019 r.) 

 

Placówka 

Ilość 

miejsc 

Ilość 

 dzieci 

Ilość 

nauczycieli 

(w osobach) 

Ilość obsługi 

(w osobach) 

Przedszkole Polska 

Cerekiew z oddziałem 

w Zakrzowie  

 

75 

 

73 

 

8 

 

8 

Przedszkole Wronin 44 35 3 3 

 

Oprócz podstawowej opieki przedszkolnej realizowane są także zajęcia dodatkowe: 

język niemiecki jako język ojczysty, religia, logopeda, rytmika, język angielski. 

 

Szkoły Podstawowe (stan na 30.09.2019 r.) 

 

Placówka 

Ilość 

oddziałów 

Ilość 

dzieci 

Ilość 

nauczycieli 

(w osobach) 

Ilość obsługi 

(w osobach) 

PSP Polska Cerekiew 9 140 23 7 

PSP Wronin 7 63 21 4 

 

W szkołach prowadzone są różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne takie jak: kółko 

przyrodnicze, kółko matematyczne, kółko dziennikarskie, kółko j. angielskiego, kółko 

teatralne, SKS, kółko eksperymentalne, kółko matematyczno-instrumentalne. 

Każda ze szkół wyposażona jest w pracownię komputerową. Dzieci uczą się języka 

niemieckiego i angielskiego. 

W 2019 roku gmina sprzedała swój gimbus firmie świadczącej usługę przewozu dzieci 

do placówek oświatowych. 
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Gmina finansuje również dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół poprzez zwrot 

kosztów dojazdu rodzicom, a  także poprzez zawartą umowę z przewoźnikiem na dowóz 

4 uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Kędzierzynie- Koźlu. 

Wszystkie szkoły i przedszkola są  kompleksowo  wyremontowane i doposażone. Każda 

ze szkół ma odpowiednią salę gimnastyczną wraz z szatniami. Teren wokół placówek 

oświatowych jest zagospodarowany. W Polskiej Cerekwi zostało wybudowane 

wielofunkcyjne boisko, a przedszkolaki mają swój indywidualny plac zabaw. 

We Wroninie przedszkolaki również korzystają z placu zabaw a dla dzieci szkolnych 

w 2019 roku zostało wybudowane boisko wielofunkcyjne. Cała baza oświatowa spełnia 

wszystkie wymagane standardy.  

Szkoły utrzymywane są z subwencji oświatowej oraz  środków budżetowych gminy. 

Do czerwca 2019 roku w obu szkołach realizowany był projekt pod nazwą „Akademia 

Kompetencji” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata  2014–2020. Głównym celem projektu było 

podniesienie jakości procesu kształcenia u uczniów w zakresie rozwoju kompetencji 

kluczowych oraz właściwych umiejętności i postaw niezbędnych na rynku pracy oraz 

rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych u uczniów ze szczególnymi potrzebami 

edukacyjnymi w latach od 2017 do 2019. W ramach projektu realizowane były 

następujące formy wsparcia: 

● Rozwijanie kompetencji kluczowych z języków obcych i matematyki, 

● Rozwijanie kompetencji społecznych i komunikacyjnych poprzez edukację 

kulturalną, 

● Rozwijanie kompetencji kluczowych w pierwszym etapie edukacyjnym, 

●Rozwijanie kompetencji przyrodniczych opartych na metodzie 

eksperymentu  

i doświadczenia, 

● Wsparcie kompetencji społecznych uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, 

● Utworzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery, 

●Rozwijanie kompetencji kluczowych podczas wyjazdów edukacyjnych w 

formie „Zielonej Szkoły”. 
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16.3 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi 

Zatrudnia 5 pracowników  administracyjnych, asystenta rodziny oraz 2 opiekunki 

społeczne, wykonujące usługi  opiekuńcze w  miejscu zamieszkania podopiecznych. W 

Dziennym Domu „Senior+” zatrudnionych jest 2 pracowników socjalnych, masażysta, 

pielęgniarka oraz sprzątaczka. 

Do zadań Ośrodka należy: praca socjalna z rodzinami, wspieranie rodzin i osób 

będących w  trudnej sytuacji życiowej, przyznawanie i wypłacanie  zasiłków 

jednorazowych, okresowych, jednorazowych na dożywianie, zasiłków stałych. Ponadto  

przyznawane są i opłacane obiady dla młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych 

z terenu gminy Polska Cerekiew z Rządowego Programu Dożywiania. Ośrodek prowadzi 

działania związane z  usługami opiekuńczymi dla osób wymagających pomocy w miejscu  

zamieszkania  oraz  kierowaniem  do Domów Pomocy Społecznej osób wymagających 

całodobowej  opieki. Do zadań Ośrodka należy  także: obsługa  dodatków 

mieszkaniowych, dodatków energetycznych, prowadzenie pieczy zastępczej, Zespołu 

Interdyscyplinarnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, prowadzenie 

Niebieskich Kart oraz  rejestrowanie i wydawanie  Kart  Dużej Rodziny.    

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  przyznaje i wypłaca także  zasiłki rodzinne  wraz  z 

dodatkami  oraz  świadczenia z funduszu  alimentacyjnego, zasiłki pielęgnacyjne, 

świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów oraz 

jednorazowe zapomogi z tytułu narodzin dziecka (becikowe). Prowadzi także 

postępowania  wobec  dłużników alimentacyjnych.  

W ramach ośrodka, w 2019 roku w Polskiej Cerekwi swoją działalność prowadził 

Dzienny Dom „Senior+” w Polskiej Cerekwi. 

 
16.4 Zakład Usług Komunalnych 

Zatrudnia 6 pracowników, w tym 3 pracowników administracyjnych.  

Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi zgodnie ze Statutem Zakładu w 2019 

roku wykonywał zadania związane z: 

 eksploatacją wodociągu gminnego Gminy Polska Cerekiew w skład którego 

wchodzą: 

- dwie stacje uzdatniania wody: 

AKSUW – Automatyczna Kontenerowa Stacja Uzdatniania Wody w Polskiej 

Cerekwi, z  której zasilane w wodę są miejscowości: Polska Cerekiew, Ligota Mała, 
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Połowa, Jaborowice, Ciężkowice, Witosławice, Dzielawy, Grzędzin, Wronin, Koza, 

Łaniec, Mierzęcin. 

SUW – Stacja Uzdatniania Wody w Zakrzowie, z której zasilana jest miejscowość 

Zakrzów, oraz siedem miejscowości Gminy Cisek, 

- przepompownia wody Mierzęcin, 

- sieć wodociągowa o długości 54,5  km.  wraz z hydrantami 220 szt. 

 eksploatacją oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej  

w miejscowościach Polska Cerekiew, Ciężkowice, Ligota Mała, Jaborowice, 

Zakrzów, Witosławice, Dzielawy, Grzędzin, oraz przepompowni sieciowych 

ścieków w ilości 26 sztuk. 

 zarządzaniem lokalami użytkowymi (16 podpisanych umów), 

 zarządzaniem lokalami mieszkalnymi (70 podpisanych umów  w 15 budynkach 

komunalnych), 

 eksploatacją składowiska odpadów w Ciężkowicach, które obecnie jest w fazie 

rekultywacji. 

 
16.5 Gminna Biblioteka Publiczna w Polskiej Cerekwi  

Gminna Biblioteka Publiczna w Polskiej Cerekwi posiada dwie filie: w Zakrzowie 

oraz w Grzędzinie. W bibliotece zatrudnione są dwie bibliotekarki w ilości 1,75 etatu 

oraz  księgowa na ¼ etatu. Biblioteki posiadają duży księgozbiór, który co roku jest 

uzupełniany o kolejne  nowości. Biblioteka w Polskiej Cerekwi wyposażona jest również 

w 3 komputery, które otrzymała w ramach ogólnopolskiego programu IKONKA. 

Biblioteka funkcjonuje jako instytucja kultury, której organizatorem jest Gmina Polska 

Cerekiew. Utrzymywana jest w całości ze środków budżetu gminy. 

 

16.6 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie 

 Powstał na podstawie uchwały Nr XX/92/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z 

dnia 13 października 2016 roku. Prowadzi działalność w nowo wybudowanym i 

oddanym w 2013 roku do użytku obiekcie w Zakrzowie. W ośrodku znajduje się baza 

hotelowa, restauracja, basen wyposażony w hydromasaż, brodzik dla dzieci, jacuzzi, 

sauna parowa, sale konferencyjne,  sala fitness, stajnie, dwie hale jeździeckie. 

W 2019 roku w GOSiR zatrudnionych było 14 osób na pełny etat. Przedmiotem jego 

działalności jest organizacja przyjęć okolicznościowych (wesela, studniówki, półmetki, 



22 

 

uroczystości okolicznościowe), organizacja szkoleń, konferencji, bankietów, kongresów, 

wystaw, targów, pikników rodzinnych, organizacja zawodów jeździeckich, prowadzenie 

hotelu. 

Część jeździecka ośrodka na podstawie zawartej umowy wydzierżawiona została 

Ludowemu Klubowi Jeździeckiemu „Lewada” z Zakrzowa. W 2019 roku wydzierżawiono 

również część pomieszczeń w części hotelowo-rekreacyjnej ośrodka, gdzie utworzono 

specjalistyczny ośrodek geriatryczny, prowadzony przez Prywatną Specjalistyczną 

Praktykę Lekarską. Ośrodek utrzymywany jest ze środków budżetu gminy oraz  

z przychodów, które wypracuje. 

 
16.7 Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. w Zakrzowie 

 W 2014 roku Rada Gminy w Polskiej Cerekwi podjęła uchwałę nr 

XXVIII/166/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia przez Gminę Polska 

Cerekiew spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Gminny Ośrodek Sportu i 

Rekreacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Akt założycielski jednoosobowej 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podpisany został w dniu 23 kwietnia 2014 

roku. Spółka w latach 2014 – 2016 prowadziła i zarządzała Gminnym Ośrodkiem Sportu 

i Rekreacji w Zakrzowie. Po powołaniu w 2016 roku jednostki budżetowej – Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji działalność spółki ograniczyła się do prowadzenia restauracji 

w tym ośrodku. Spółka zatrudnia 3 osoby na pełny etat. 

Gmina jest jedynym wspólnikiem Spółki i posiada 100% udziałów, które na dzień 31 

grudnia 2018 roku wynoszą 2800 akcji po 500 zł każdy. Rok 2019 Spółka zakończyła 

stratą w wysokości 23 621,90 zł. 

W 2019 roku Spółka wykonała zadaszenie  chłodni na kwotę 9 481,00 zł oraz dokonała 

zakupu wyposażenia niezbędnego do organizowania imprez (ekspres do kawy , 

lodówka, porcelana, bemary, stoliki barowe, obrusy ) w kwocie 41 166,87 ). 

 

II. INFORMACJE FINANSOWE 

 
Budżet gminy na 2019 rok zatwierdzony został do realizacji uchwałą Rady Gminy Polska 

Cerekiew Nr IV/18/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku. Zmiany w budżecie  

w roku 2019 wprowadzone zostały 8 uchwałami Rady Gminy oraz 39 zarządzeniami 

Wójta Gminy. 
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Budżet Gminy Polska Cerekiew na początku 2019 rok kształtował się następująco: 

Dochody – 17 357 844,00 zł 

Wydatki-  19 776 464,00 zł 

Przychody – 2 418 620,00 zł 

Rozchody - 0,00 zł 

Od założonych wpływów i wydatków w ciągu roku doszło do odstępstw, 

co spowodowane było zmianami związanymi z uzyskaniem i wydatkowaniem dotacji 

z budżetu państwa, z programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 

zmianami wpływów z podatków i subwencji. 

Ostatecznie budżet po stronie dochodów w ciągu roku zwiększony został o 3 143 240,79 

zł,  

Po stronie wydatków zwiększony został o kwotę 3 551 111,79 zł 

Plan przychodów zwiększono o kwotę 407 871 zł. 

 

Budżet Gminy Polska Cerekiew na 2019 rok  - plan po zmianach kształtował się 

następująco: 

Dochody – 20 501 084,79 zł 

Wydatki – 23 327 575,79 zł 

Przychody – 2 826 491 zł 

Rozchody – 0 zł 

 

Dochody wykonane w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5 021,34 zł, natomiast 

wydatki wykonane w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5 213,88  zł.  

W ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki 

na łączna kwotę 231 536,18  zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 202 896,18 zł, a 

wydatki majątkowe na kwotę 28 640,00 zł. 

Na koniec 2019 roku gmina nie posiadała posiadała zobowiązań wymagalnych. 

Szczegółowa realizacja wszystkich dochodów i wydatków budżetowych opisana 

została w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok przyjętym 

Zarządzeniem Nr 0050/23/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 marca 2020 

roku. W/w Zarządzenie stanowi załącznik do niniejszego raportu. 
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III. INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

 
Mienie komunalne gminy stanowią: 

1. Grunty 

2. Budynki 

3. Budowle komunikacyjne 

 

1. Grunty 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy 

wynosiła  979 działek o pow. 208,1918 ha. 

W roku 2019: 

 zbyto 4 działki o łącznej powierzchni 0,5050 ha, położone w Zakrzowie (k. m. 2 o 

numerach 413/11, 413/12, 413/13, 413/14  na łączną wartość 208 060,00 zł 

 nabyto na podstawie uchwały Nr  XIX/163/2005 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi  

z dnia  30.03.2005 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami od 

prywatnego właściciela  działkę nr 591/2  z przeznaczeniem pod drogę gminną, 

 oddano w użytkowanie wieczyste 7 działek o łącznej powierzchni 2,1843 ha, 

dochody z tego tytułu wyniosły 4 855,00zł, 

 zawarto 22 umowy dzierżawy na 11 działek o łącznej powierzchni 8,1791 ha, 

dochody z tego tytułu wyniosły 2 980,00 zł, 

 nie dokonano żadnych zamian działek, 

 

2. Budynki 

Budynki gminne znajdują się w 12 z 13 sołectw. Tylko w sołectwie Połowa nie ma 

żadnego gminnego budynku. 

Budynki gminne to : 

1. Budynki mieszkalne 

2. Budynki gospodarcze 

3. Świetlice 

4. Budynki użyteczności publicznej 

5. Budynki oświatowe 
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6. Budynki  OSP 

7. Stacje uzdatniania wody 

8. Pałac 

Wielkość mieszkaniowego zasobu komunalnego gminy Polska Cerekiew w roku 2019, 

w stosunku do roku 2018 nie zmieniła się. Działając zgodnie z zapisami uchwały 

o mieszkaniowym zasobie Zakład Usług Komunalnych zwiększał się  standard 

posiadanych lokali mieszkalnych poprzez wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

elektrycznej, a także przez wymianę okien oraz remonty klatek schodowych.  

Największymi kosztami w roku 2019 były: 

- zmiana lokalizacji i remont kotłowni  wraz z wymian pieca  w Ośrodku Zdrowia w 

Polskiej Cerekwi – 44 500,00zł 

- wykonanie nowej kotłowni w Polskiej Cerekwi przy  ul. Rynek 5 , koszt 18 600,00 zł. 

- remont wejścia i schodów do lokalu użytkowego  w Polskiej Cerekwi przy ul. Rynek 2 

ARIMR, koszt   17 880,00 zł. 

- podział  mieszkania w Polskiej Cerekwi przy ul. Rynek 8  na dwa mniejsze, koszt 

9 952,00zł 

- remont komina w budynku mieszkalnym w Grzędzinie przy ul. Kościelnej 32, koszt 

5 625,00zł 

Wszystkie posiadane budynki posiadają książki obiektów budowlanych  

w których odnotowuje się przeglądy roczne, pięcioletnie oraz przeglądy kominiarskie. 

 

 

 

3. Budowle komunikacyjne 

Budowle komunikacyjne to drogi gminne, place publiczne i parkingi.  

Szczegółowe zestawienie i opis wszystkich gruntów, budynków gminnych i budowli 

komunikacyjnych znajduje się w informacji: Mienie komunalne Gminy Polska Cerekiew 

2019 stanowiącej załącznik do niniejszego Raportu. 

 

 

 

 



26 

 

IV. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 
 
1. Strategia rozwoju 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku gmina nie posiada aktualnej strategii rozwoju gminy. 

 
2. Ład przestrzenny 

W 2019 roku obowiązywały następujące akty prawne dotyczące ładu przestrzennego: 

 Uchwała nr VI/58/2003 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 czerwca 2003 

roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-

zachodniej części wsi Zakrzów, 

 Uchwała nr VI/59/2003 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 czerwca 2003 

rokuw sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu 

wsi Polska Cerekiew, 

 Uchwała nr XXVI/219/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia  2 marca 

2006roku w sprawie  zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew–Ciężkowice – wieś Polska Cerekiew 

ul. Ciepłodolska – tereny usługowe, 

 Uchwała nr XXVI/220/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia  2 marca 2006 

roku w sprawie  zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew – tereny produkcyjno-składowe, 

 Uchwała nr  VIII/46/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia  28 czerwca 

2007 roku w sprawie zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew–Ciężkowice ul. Fabryczna– 

Dworcowa–Ciepłodolska– rejon Cukrowni, 

 Uchwała nr XIX/134/2008 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 grudnia 

2008 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Polska Cerekiew, 

 Uchwała Nr XXXII/209/2010 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 22 września 

2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Polska Cerekiew w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni 

wiatrowych, 

 Uchwała Nr X/58/2011 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 listopada 2011 

roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów sportowo-rekreacyjnych we wsi Zakrzów, 
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 Uchwała Nr VIII/43/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2019 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Ciężkowice i Polska Cerekiew 

na terenie gminy Polska Cerekiew, 

 Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2019 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla  obszaru położonego w sołectwie Ciężkowice 

 

W 2019 roku obszar gminy Polska Cerekiew w 45,6 % pokryty był miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujące miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego są symulatorem rozwoju gminy, są wystarczające 

i pozwalają na rozwój gminy pod względem inwestycyjnym jak i mieszkaniowym. Na 

terenie gminy nie ma terenów, dla których istnieje obowiązek sporządzenia miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego  na podstawie przepisów prawa. Nie 

dokonano oceny aktualności obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. W chwili potrzeby rozwoju przedsiębiorstw na terenie gminy, na 

wniosek inwestora dokonuje się zmiany miejscowego planu lub ustala się plan dla 

terenu pod rozbudowę lub budowę nowego zakładu. W 2019 roku gmina przeznaczyła 

do sprzedaży działki budowlane w miejscowości Zakrzów i Polska Cerekiew. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Polska Cerekiew zostało uchwalone w 2008. Nie dokonywano  oceny jego aktualności. 

 
3.Zasoby materialne gminy 
 
3.1 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy   

Poprzedni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

obowiązywał w latach 2013-2017. W 2019 roku rozpoczęły się prace nad nowym 

programem. 

3.2 Program opieki nad zabytkami 

Rada Gminy Polska Cerekiew uchwałą nr  XXX/170/2017  z  dnia 28 grudnia 

2017 roku przyjęła Program Opieki nad zabytkami Gminy Polska Cerekiew na lata 2017–

2020. Głównym celem programu jest dbałość o własne dziedzictwo kulturowe i opieka 

nad zabytkami w gminie. Polityka gminy nakierowana jest przede wszystkim na 

zachowanie w jak najlepszym stanie zabytków, ich ochronę przed degradacją oraz na 
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działania związane z edukacja kulturalną oraz promocja obiektów i terenów ważnych dla 

historii.  

Priorytet i główne kierunki działań to: 

 Zachowanie i zarządzanie dziedzictwem kulturowym poprzez zahamowanie 

procesu degradacji lokalnych zabytków, zarządzanie lokalnym zasobem 

zabytków, podnoszenie rangi obiektów i zespołów zabytkowych. 

 Ochrona wiejskiego krajobrazu kulturowego poprzez zachowanie historycznych  

układów ruralistycznych w połączeniu z ochroną przyrody, rewitalizacja przestrzeni 

publicznej na  terenach wiejskich, rozwój turystyki z wykorzystaniem obiektów  

i terenów zabytkowych. 

 Edukacja historyczna – promocja dziedzictwa archeologicznego  

i niematerialnego poprzez wzrost poziomu edukacji historycznej na temat 

regionalnego dziedzictwa kulturowego, promocja lokalnych walorów 

zabytkowych , tradycji i obrzędów śląskich, zwiększenie atrakcyjności zabytków 

na potrzeby społecznej, turystyczne i edukacyjne. 

 

Priorytety o których mowa wyżej są przez gminę realizowane w miarę 

posiadanych środków. W 2019 roku utrzymywano i wykonywano drobne prace 

remontowe:  

 W odbudowanym zamku w Polskiej Cerekwi, gdzie swoją działalność prowadzi 

Gminna Biblioteka Publiczna, Sala Ślubów a także Fundacja „Euro-Country”. 

Zadbano również o otoczenie wokół zamku. Do użytku oddany jest tylko parter 

zamku. Pierwsze i drugie piętro pozostają w stanie surowym. W zamku odbywają 

się różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, wystawy, koncerty itp. 

 W odrestaurowanym zabytkowym budynku w Polskiej Cerekwi przy 

ul. Kozielskiej 3. Budynek przeznaczono na działalność kulturalną. W budynku 

odbywają się spotkania seniorów, spotkania młodzieży, zajęcia kulturalne dla 

dzieci, wystawy, pokazy i inne wydarzenia kulturalne promujące tradycję czy 

obrzędy śląskie. 

W 2019 roku zakończono budowę ścieżki rowerowej stanowiącej szlak 

turystyczny z Polskiej Cerekwi do Reńskiej Wsi. Wybudowanie tej ścieżki pozwoli na 

szersze zapoznanie się mieszkańców regionu z zabytkami gminy. 
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W szkołach i przedszkolach prowadzona jest nauka historii na przykładzie 

zachowanych zabytków w gminie. 

Zgodnie z przyjętym programem liczba zadań do realizacji zarówno 

w perspektywie krótkoterminowej jak i długoterminowej jest bardzo duża. Problemem 

są środki finansowe jakie gmina może przeznaczyć na te zadania. Każdego roku czynione 

są starania o pozyskanie środków unijnych czy krajowych na dalsze prace remontowe 

obiektów zabytkowych. 

 
3.3 Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 

Wójt Gminy Polska Cerekiew Zarządzeniem Nr 0050/138/2017 z  dnia  29 

grudnia 2017roku przyjął plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 

2018-2020. 

Zgodnie z prognozą wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości gminy Polska Cerekiew, opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości 

oraz opłat za dzierżawę gruntów ujętą w „Planie wykorzystania gminnego zasobu 

nieruchomości Gminy Polska Cerekiew na lata 2018-2020”, osiągnięto w 2019  wpływy 

w wysokości.: 

- z tytułu użytkowania wieczystego – 4 855,02 zł, 

- z tytułu trwałego zarządu nieruchomości - 1 378,19 zł, 

- z tytułu opłat za dzierżawę gruntów – 2 980,47 zł. 

  

4. Środowisko 
 
4.1 Program ochrony środowiska 

Uchwałą nr XXX/169/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 grudnia 2017 

roku przyjęty został Program ochrony środowiska dla Gminy Polska Cerekiew na lata 

2017- 2020 z perspektywą na lata do 2024 roku. Celem programu jest przedstawienie 

wytycznych do racjonalnych działań programowych na dalsze lata i poprawa stanu 

środowiska przyrodniczego Gminy Polska Cerekiew, bądź utrzymanie dobrego poziomu, 

tam gdzie został on osiągnięty w wyniku realizacji założeń poprzednich projektów. 

Zawarte w POŚ rozwiązania inwestycyjne oraz organizacyjno-informacyjne przyczynią 
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się do właściwego, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju gospodarowania 

zasobami przyrodniczymi. 

Działania podejmowane w gminie są zróżnicowane, koncentrują się przede wszystkim 

na wspieraniu edukacji ekologicznej w szkołach, przedszkolach oraz organizowaniu ak-

cji – m.in. „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”, „Zbiórka zużytych baterii i segregacja od-

padów”. We wszystkich placówkach oświatowych prowadzona jest odpowiednia mię-

dzyprzedmiotowa ścieżka edukacyjna - edukacja ekologiczna. Zagadnienia dotyczące 

ekologii, ochrony środowiska, rozwoju zrównoważonego poruszane są w ramach treści 

programowych podczas zajęć biologii, plastyki, geografii, fizyki, chemii, zajęć technicz-

nych czy godzin wychowawczych. Elementy edukacji ekologicznej wprowadza się rów-

nież w edukacji najmłodszych, prowadzonej w oddziałach przedszkolnych. Na terenie 

gminy Polska Cerekiew prowadzone są działania mające na celu edukację 

i promowanie działań proekologicznych. Są to działania skierowane w głównej mierze 

do dzieci i młodzieży, a poprzez nie do osób dorosłych. Działania te są aktywnie wspie-

rane przez gminę np. poprzez zapewnienie materiałów pomocowych, nagród itp. Przy-

kłady działań edukacyjnych prowadzonych na terenie gminy Polska Cerekiew  

w 2019 roku:  

 coroczny udział w sprzątaniu terenu gminy – akcja przeprowadzana jest pod na-

zwą „Sprzątanie Świata”,  

 wiosenne i jesienne sadzenie drzew, 

 warsztaty z technik segregacji odpadów, 

 letnie i zimowe Eko warsztaty. 

 
4.2 Program usuwania azbestu  

Uchwałą nr II/7/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 grudnia 2014 roku 

przyjęto „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy 

Polska Cerekiew na lata 2014–2032”. Celem programu jest usunięcie wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Polska Cerekiew do końca 2032 r. Cel ten pozostaje 

w ścisłym związku z nadrzędnym długoterminowym celem „Programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętym 

przez Radę Ministrów 14 maja 2002 roku. Ponadto jest zgodny z obowiązującym 

„Programem oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032” przyjętym Uchwałą Rady 

Ministrów z dnia 9 lipca 2009 roku, który to program utrzymuje cele „Programu 
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usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”  

i aktualizuje jedynie zadania w zakresie odpowiedniego gospodarowania wyrobami 

zawierającymi azbest. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe w perspektywie 

długoterminowej (okres do 2032 roku) poprzez usunięcie z terenu gminy stosowanych 

od wielu lat wyrobów zawierających azbest i ich bezpieczne unieszkodliwienie.  

Do celów programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Polska 

Cerekiew należą: 

 minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością 

azbestu na terenie gminy Polska Cerekiew, 

 likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko lokalne, 

 inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Polska Cerekiew, 

 instruktaż z zakresu postępowania z wyrobami zawierającymi azbest dla osób 

fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych, na których ciążą określone 

obowiązki z tytułu posiadania, wytwarzania, składowania, transportu i usuwania 

wyrobów zawierających azbest, 

 stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych, norm, 

standardów postępowania oraz procedur odnoszących się do wyrobów  

i odpadów zawierających azbest, 

 identyfikacja dostępnych źródeł finansowania oraz zaprogramowanie wsparcia 

finansowego przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu. 

W 2019 roku na w/w zadanie gmina nie wnioskowała o  dofinansowanie z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

Dzięki Programowi z dachów i posesji naszych mieszkańców znika szkodliwy azbest, 

z roku na rok jest go coraz mniej. W sumie od początku działania programu to jest od 

2014 do końca 2018  roku udało się już usunąć 148,45 ton wyrobów zawierających 

azbest. Szacuje się, że do usunięcia pozostaje jeszcze około 649 ton. 

 
5. Polityka społeczna 

 
5.1 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie 

Uchwałą nr VIII/39/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2019 roku 

przyjęty został  Gminy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
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Przemocy w Rodzinie na lata 2019 -2021 w Gminie Polska Cerekiew. Celem  Programu  

jest: 

 zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, 

 zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w  rodzinie i zwiększenie 

dostępności pomocy, 

 zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie. 

Program realizowany jest przez Zespół interdyscyplinarny powołany przez Wójta Gminy. 

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, 

ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. 

Zespół interdyscyplinarny swoje działania kieruje przede wszystkim w stosunku do 

dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych, a także do rodzin patologicznych 

dotkniętych uzależnieniem oraz w sytuacjach powtarzalności zjawiska przemocy. 

Przewidywane efekty realizacji programu: 

1. Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie. 

2. Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie. 

3. Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. 

4. Usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą. 

5. Zwiększenie zaangażowania społeczności w sprawy przeciwdziałania przemocy. 

6. Zbudowanie systemu działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotkniętym 

przemocą. 

7. Niwelowanie skutków zjawiska przemocy. 

8. Zmniejszenie skali występujących w rodzinach dysfunkcji wynikających  

z przemocy. 

 W roku 2019 w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie prowadzono poniższe działania towarzyszące. 

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi 

świadczyli pracę socjalną na rzecz rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty m. in. 

poprzez informowanie gdzie można skorzystać z pomocy psychologicznej, 

pedagogicznej, prawnej i medycznej. Realizowali zadania wynikające z procedury 

Niebieskiej Karty. Współpraca międzyinstytucjonalna.  
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polskiej Cerekwi 

we współpracy ze Szkołą w Polskiej Cerekwi i we Wroninie zrealizowała 

rekomendowane programy profilaktyczne „ Spójrz   inaczej„  w ZSP w Polskiej Cerekwi i 

ZSP we Wroninie oraz „ Smak życia czyli  debata  o dopalaczach”. Zrealizowano warsztaty 

profilaktyczne dla uczniów ZSP we Wroninie, Uczniowie w ZSP w Polskiej Cerekwi oraz 

ZSP we Wroninie wzięli udział w kampanii profilaktycznej „Smart, to znaczy mądrze” 

oraz w dwóch kampaniach profilaktycznych „Dopalacze powiedz stop” i „Reaguj na 

przemoc”. 

GKRPA zorganizowała w okresie wakacyjnym  kolonie z programem profilaktycznym dla 

16 dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy do miejscowości Rzucewo. 

Zakupiono   nagrody,  statuetki   i  medale   dla  uczestników   turniejów    sportowych   

oraz   dzieci  i  młodzieży  nie  wyjeżdżającej  na  wakacje  biorących  udział  w  

organizowanych    cyklicznych   treningach   w   różnych    dyscyplinach    sportowych   w   

okresie  wakacji na   obiekcie    „ORLIK”   Zakrzów.                                     

Wyposażona została świetlica w Polskiej Cerkwi w sprzęt rehabilitacyjno-siłowy, 

zakupiono materiały edukacyjne z profilaktyki narkotykowej kampania „Narkotyki? To 

mnie nie kręci”. Zorganizowała szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych z terenu 

gminy pt. „Odpowiedzialny sprzedawca”.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polskiej Cerekwi 

we współpracy z Policją zorganizowała MIĘDZYGMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ I 

PIŁKI NOŻNEJ  oraz   imprezy   rekreacyjno   sportowej   dla  uczniów szkół  promujących  

zdrowie  i  alternatywne   spędzanie  wolnego  czasu  bez  uzależnień.  

Policja w roku 2019  zorganizowała: spotkania w Domu Seniora w Zakrzowie oraz 

w Dziennym Domu Senior + w Polskiej Cerekwi w celu przeprowadzenia rozmów z 

seniorami na temat przemocy. Przeprowadzili także pogadankę z dziećmi ze szkoły w 

Polskiej Cerekwi na temat uzależnień. 

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Polskiej Cerekwi w ramach realizacji 

programów edukacyjno-wychowawczych prowadził m.in. zajęcia o charakterze 

terapeutycznym dla uczniów przejawiających trudności w zachowaniu, mających 

trudności w sferze emocjonalnej, doświadczających przemocy, praca z uczniami z  

problemami adaptacyjnymi w grupie rówieśniczej.  Zorganizowano zajęcia w klasach 

gdzie występuje przemoc rówieśnicza.  Przygotowano gazetki profilaktyczne o tematyce 

przemocy z naciskiem na przemoc w rodzinie. 
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5.2 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Uchwałą nr XXII/114/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2016 

roku przyjęta została Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w 

Polskiej Cerekwi na lata 2016 – 2020. Strategia jest  deklaracją  samorządu w zakresie 

działalności i rozwoju  pomocy społecznej, zadań i szczegółowych celów. Jednostką  

realizującą  zadania pomocy społecznej w gminie Polska Cerekiew  jest Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej. Strategia nie koncentruje się  wyłącznie na realizacji zadań 

własnych i zleconych z obszaru pomocy społecznej. Podkreśla również  znaczenie  

współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z  lokalnymi organizacjami. Strategia 

zawiera w szczególności diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian oraz określenie 

celów, kierunków działań, sposobu realizacji strategii i wskaźników realizacji działań.  

GOPS w roku 2019 wypłacił 21  jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka 

oraz 6 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka. 

Analizując  dane  dotyczące powodów przyznania pomocy społecznej stwierdzić należy, 

że  największym problemem społecznym w  gminie Polska Cerekiew  jest bezrobocie. 

Największa liczba rodzin otrzymuje pomoc z tego właśnie powodu.  

W roku  2019: 

 43 rodziny objęto pomocą z powodu bezrobocia, 

 15 rodzin objęto pomocą z powodu ubóstwa, 

 22  rodziny objęto pomocą z powodu niepełnosprawności, 

 8 rodzin objęto pomocą z powodu długotrwałej i ciężkiej choroby, 

 9 rodzin objęto pomocą z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych, 

 4 rodzin objęto pomocą z powodu alkoholizmu, 

  1 osobę objęto pomocą z powodu bezdomności, 

 1 osobę objęto pomocą z powodu trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z  zakładu karnego, 

  1 rodzinę objęto pomocą z powodu sytuacji kryzysowej, 
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 5 rodzin objęto pomocą z powodu klęski żywiołowej. 

Ogólna liczba osób i rodzin, którym udzielono wsparcia w 2019 roku to 92, czyli o 6 

rodzin mniej niż w roku 2018. 

Liczba osób bezrobotnych w  gminie Polska Cerekiew zarejestrowanych w  PUP K-Koźlu 

na koniec 2019 roku wyniosła 116 osób, w tym 72 kobiety. 

Liczba osób z prawem do zasiłku na koniec 2019 roku wyniosła 9 osób, w tym 5 kobiet. 

W porównaniu z latami ubiegłymi odnotowano spadek osób zarejestrowanych w PUP. 

Współpracując z Powiatowym Urzędem Pracy typowane są osoby do prac 

interwencyjnych, staży i robót publicznych. Prowadzi to do aktywizacji zawodowej grupy 

osób w większości korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Ponadto 

prowadzone są zajęcia aktywizujące z doradcą zawodowym wśród osób 

zarejestrowanych w PUP.    

Kolejnym powodem do przyznawania świadczeń z pomocy  społecznej w  gminie jest 

niepełnosprawność i długotrwała i ciężka choroba. 

GOPS oprócz zapomóg i zasiłków stałych  wypłaca także zasiłki pielęgnacyjne, 

świadczenia pielęgnacyjne oraz  specjalne zasiłki opiekuńcze. 

W roku 2019 wypłacono: 

 zasiłki stałe dla 17 osób, 

 zasiłki pielęgnacyjne dla 74 osób, 

 świadczenia pielęgnacyjne dla  8 osób, 

 specjalne zasiłki opiekuńcze dla 4 osób. 

Prowadzono pracę socjalną, która umożliwiała osobom niepełnosprawnym pełnienie 

aktywnych społecznie ról i integrowanie się ze środowiskiem. Współpracowano  

z  parafialnymi kołami Caritas oraz kołami emerytów i rencistów. Ponadto  na terenie 

gminy funkcjonuje  Dzienny Dom Senior +  dla  osób w  wieku powyżej 60 roku życia, 

w którym  seniorzy mogą  czynnie  spędzać  swój wolny czas. Świadczone usługi 

edukacyjne polegają na uczestnictwie w warsztatach artystycznych – zajęciach 

manualnych, plastycznych, prowadzone są zajęcia komputerowe, pogadanki na temat 

zdrowia i bezpieczeństwa oraz zagrożeń ze strony środowiska. Seniorzy mają dostęp do 
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prasy, lektury. Organizowane są także wydarzenia i uroczystości okolicznościowe (dzień 

babci, dzień dziadka, dzień seniora, Wielkanoc, Wigilia), organizowane są wycieczki 

i pikniki. Ponadto seniorzy  biorą udział w codziennych zajęciach ruchowych 

i  masażach.  

W 2019 roku w gminie świadczone były także usługi opiekuńcze dla osób w podeszłym 

wieku, nie mogące własnym staraniem zapewnić sobie niektórych potrzeb. W roku 2019 

objęto tą formą pomocy 7 osób. Osoby  wymagające  całodobowej opieki kierowane są  

do domów pomocy społecznej. W roku 2019 było to 12 osób. W porównaniu do roku 

2018 liczba ta utrzymuje się na podobnym poziomie. 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych jest również  ważnym problemem  

społecznym. W roku 2019 objętych  pomocą z tego powodu było 9 rodzin. Bezradność  

w  sprawach opiekuńczo-wychowawczych niesie skutki w odpowiednim pełnieniu roli 

wychowawczo-opiekuńczej rodzica lub opiekuna. Sytuacja taka występuje często  

w parze z nadużywaniem alkoholu, niezaradnością, bezrobociem, przemocą w rodzinie. 

Problem bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych  dotyczy często rodzin 

niepełnych, wielodzietnych lub borykających się z dodatkowym problemem 

obciążającym rodzinę (przemoc, alkoholizm, bezrobocie, ubóstwo). Rodzinie mającej  

trudności w  wypełnianiu swoich zadań udziela się pomocy w formie pracy socjalnej, 

poradnictwa specjalistycznego, wsparcia asystentem rodziny oraz niejednokrotnie  

w formie wsparcia finansowego. GOPS współpracuje z innymi instytucjami w celu  

zapewnienia pieczy zastępczej dzieciom w przypadku niemożności  sprawowania opieki 

i wychowania przez rodziców. Są to m.in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Kędzierzynie -Koźlu, Sąd Rejonowy oraz Ośrodek Wsparcia w Kędzierzynie-Koźlu. 

Innym problemem społecznym dotykającym mieszkańców są  uzależnienia. W roku 

2019 GOPS objął pomocą  finansową  4  osoby z problemem alkoholowym. Nie obrazuje 

to jednak całej skali zjawiska. Osoby często nadużywające alkoholu nie podejmują  

leczenia lub po odbytych terapiach wracają do nałogu. Ponadto problem alkoholowy 

w rodzinie jest dodatkowym powodem przyznania pomocy, a głównym powodem może 

być np. bezrobocie. W 2019 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych wpłynęło 5 wniosków z prośbą o podjęcie działań w stosunku do 

uzależnionego członka rodziny. Na terenie gminy prowadzona jest szeroko rozumiana 

profilaktyka, która jest źródłem wiedzy na temat rodzaju uzależnień. W szkołach 
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organizowane są warsztaty i pogadanki, przeprowadza się cykl zajęć z młodzieżą, 

rodzicami i radą pedagogiczną. Mają one na celu wypracowanie i utrwalanie postaw 

abstynenckich. W programach wychowawczo-edukacyjnych przewija się tematyka  

profilaktyczna dotycząca uzależnień. Dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniem  

korzystają corocznie z wyjazdu wakacyjnego (kolonii). Programy i badania 

profilaktyczne oraz propagowanie zdrowego stylu życia realizowane są także przez 

działające na terenie gminy Ośrodki Zdrowia.  

Uzależnienie od alkoholu prowadzi zazwyczaj do konfliktów w rodzinie, które często 

powodują zjawisko przemocy. W sytuacji gdzie istnieje podejrzenie stosowania 

przemocy prowadzona  jest procedura Niebieskiej Karty. Zajmuje się tym Zespół 

Interdyscyplinarny. W roku 2019 procedurą Niebieskiej Karty objętych było 17 rodzin. 

Umorzono z lat ubiegłych 9 NK (z powodu zrealizowania planu pracy z rodziną 

i uzasadnionym przypuszczeniu o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy). 

Z danych przedstawionych powyżej wynika że najpoważniejszymi problemami  

społecznymi, które są  podstawą  do udzielenia wsparcia z pomocy społecznej  jest 

bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwała choroba, bezradność w  sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm a także przemoc w rodzinie. 

Samorząd dokłada wszelkich starań aby w procesie świadczenia pomocy społecznej 

działać partnersko z podmiotami świadczącymi pomoc i instytucjami pozarządowymi. 

Usługi te wykonywane są rzetelnie zgodnie z literą prawa i możliwościami  finansowymi 

oraz poczuciem empatii pracowników  GOPS. 

Strategia i wynikające z niej programy czy projekty to dokumenty otwarte elastycznie, 

czyli podlegające weryfikacjom i modyfikacjom związanym ze zmieniającą się 

rzeczywistością, potrzebami mieszkańców gminy oraz wymogami prawa.  

 
5.3 Gminny Program wspierania rodziny na lata 2018 – 2020 

Uchwałą  Nr  XXXII/182/2018  Rady Gminy Polska Cerekiew z  dnia 22 marca 2018 roku 

przyjęto Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 w gminie Polska 

Cerekiew. Celem programu jest diagnozowanie środowisk rodzinnych, rozwijanie 

umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, zapewnienie specjalistycznego 

wsparcia, zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka, zapobieganie 

powstawaniu sytuacji kryzysowych oraz podejmowanie działań profilaktycznych. 
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Adresatami programu są rodziny wychowujące dzieci i zamieszkałe na terenie gminy 

Polska Cerekiew. 

Zgodnie z założeniami programu w roku 2019 objętych wsparciem asystenta rodziny 

było 9 rodzin mający trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Działania 

podejmowane przez asystenta obejmowały:      

 opracowanie i realizację  indywidualnego planu pracy z rodziną, 

 prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, 

 współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami i osobami specjalizującymi się 

 w działaniach na rzec dziecka i rodziny, 

 doskonalenie i podwyższenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, 

 motywowanie do podjęcia działań dążących do poprawy sytuacji finansowej 

rodziny, 

 nabycie umiejętności i realizacji spraw na rzecz domu i rodziny. 

Ponadto we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-

Koźlu, dzieciom z terenu gminy Polska Cerekiew zapewniona była piecza zastępcza  

w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Opłacono 

pobyt w rodzinie zastępczej dziewięciorga dzieci a dwójce dzieci opłacono pobyt w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domy dziecka). 

Kuratorzy sądowi na terenie gminy Polska Cerekiew realizowali swoje działania zgodnie 

z orzeczeniami Sądu. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Polskiej Cerekwi realizowała we współpracy z placówkami oświatowymi programy 

edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Dzielnicowi Policji i członkowie 

Zespołu Interdyscyplinarnego realizowali swoje działania na rzecz dzieci, rodzin 

zagrożonych problemem alkoholowym i przemocą. Pracownicy socjalni prowadzili 

szeroko rozumianą pracę socjalną. Lekarze rodzinni sprawowali opiekę 

i profilaktykę zarówno dzieci jak i pozostałych mieszkańców na terenie gminy. 

Pielęgniarki środowiskowe monitorowały środowiska zagrożone. Organizacje 

pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność  pożytku publicznego prowadziły 

zajęcia  sportowo-rekreacyjne oraz kulturalne dla dzieci i młodzieży.   
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5.4 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Uchwałą nr III/16/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2018 

roku przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gminie Polska Cerekiew. Program przyjmowany jest na każdy rok kalendarzowy. 

Mając na uwadze wagę problemu oraz zagrożenia dla normalnego funkcjonowania 

społeczności lokalnej oraz zdrowia publicznego wynikające z nadużywania alkoholu w 

2019 roku zrealizowano następujące działania profilaktyczne: 

•Organizacja kolonii letniej z programem profilaktycznym dla 16 dzieci i 

młodzieży z terenu gminy do miejscowości Rzucewo. Koszt kolonii wynosił 13 584,00 zł.  

•Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych: „Spójrz inaczej” oraz 

„Smak życia, czyli debata o dopalaczach” w ZGSP w Polskiej Cerekwi oraz ZSP we 

Wroninie. Koszt programów wynosił  7 200,00 zł. 

• Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne: „Profilaktyka uzależnień od telefonu 

komórkowego, portali społecznościowych, substancji psychoaktywnych oraz „Konflikt 

przedstawiam słucham negocjuję” dla uczniów ZSP we Wroninie. Koszt warsztatów 

wynosił 700,00 zł. 

• Udział uczniów ZGSP w Polskiej Cerekwi i ZSP we Wroninie w trzech 

kampaniach profilaktycznych: „Reaguj na przemoc”, „Dopalacze powiedz stop”, „Smart, to 

znaczy mądrze”. Koszt kampanii profilaktycznych wynosił 4 428,00 zł. 

• Przy współpracy z Komendantem Policji w Kędzierzynie-Koźlu zorganizowano 

„Międzygminny Turniej Piłki Nożnej„ oraz imprezy rekreacyjno sportowe dla uczniów 

szkół promujące zdrowy styl życia bez uzależnień. Koszt zakupu nagród, piłek, medali 

wynosił 1 510,79 zł. 

• Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych z terenu gminy 

„Odpowiedzialny sprzedawca”. Koszt szkolenia wynosił 1 100,00 zł. 

• Badanie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłata od 

wniosku do sądu. Całkowity koszt wynosił 760,00 zł. 

• Przez cały rok prowadzono świetlicę w Polskiej Cerekwi wyposażoną w sprzęt 

do ćwiczeń rehabilitacyjno-siłowych. Koszt utrzymania wynosił 4 439,40 zł.  

Ponadto zakupiono materiały edukacyjne dla członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłacono wynagrodzenie oraz szkolenie 

Pełnomocnika Wójta, a także wynagrodzenie członków komisji. 
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Środki finansowe na realizację powyższych zadań pochodziły z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2019 roku wpływy z tego  

tytułu wynosiły 78 035,68 zł., realizacja programu 75 231,14 zł.  

Realizację gminnego programu prowadziła także Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Członkami komisji są nauczyciele, lekarz, policjant, 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Pełnomocnik Wójta. Komisja w 

2019 roku odbyła 10 posiedzeń, na których rozpatrzyła 5 wniosków o skierowanie na 

leczenie odwykowe oraz wydała 10 opinii dotyczących wydania zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych. Na dzień 31 grudnia 2019 roku w gminie działały 4 punkty 

gastronomiczne posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 8 

punktów detalicznych. W porównaniu do 2018 roku liczba punktów detalicznych spadła 

o 2 punkty. 

5.5 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

Uchwałą nr III/17/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2018 

roku przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. 

Gminny program przeciwdziałania narkomanii przyjmowany jest na każdy rok 

kalendarzowy. Z diagnozy problemu narkotykowego wynika, że większość dzieci i 

młodzieży szkolnej nie przyznaje się do narkotyków czy dopalaczy. 100% uczniów 

szkoły podstawowej oraz 91 % szkoły gimnazjalnej zadeklarowało, że nie brało 

narkotyków, natomiast 100% uczniów klas młodszych i 97% starszych przyznało, że 

nigdy nie próbowało dopalaczy. Dlatego też biorąc pod uwagę powyższe głównym celem 

programu w 2019 roku były działania profilaktyczne realizowane poprzez: 

• Kampanię profilaktyczną „Narkotyki? to mnie nie kręci” dla uczniów szkół z 

terenu gminy. Koszt zakupu materiałów edukacyjnych wynosił 1968,00 zł. 

• Organizacja cyklicznych treningów w różnych dyscyplinach sportowych dla 

dzieci i młodzieży nie wyjeżdżającej na wakacje promujących zdrowie i alternatywne 

spędzanie wolnego czasu bez uzależnień na obiekcie „Orlik” Zakrzów. Zakup nagród, 

statuetek i medali dla uczestników turniejów sportowych wynosił 794,00 zł. 

• Zakup linki do urządzenia rehabilitacyjno-siłowego w Polskiej Cerekwi, ul. 

Konarskiego 4. Koszt zakupu wynosił 42,54 zł. 
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6. Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Uchwałą nr III/10/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 listopada 2018 

roku przyjęto program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku. Celem głównym programu 

jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywanie problemów 

społecznych w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między 

administracją i organizacjami pozarządowymi. 

Celami szczegółowymi programu są: 

 wspieranie rozwoju aktywności w społeczności gminy i jej zaangażowania 

 w proces definiowania i rozwiązywania problemów lokalnych, 

 integracja podmiotów realizujących różne inicjatywy w sferze zadań publicznych, 

 poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców, 

 wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów służące ich rozwojowi  

i lepszemu przygotowaniu do współpracy z gminą w zakresie realizacji zadań 

publicznych i dla osiągnięcia ważnych celów społecznych. 

Priorytetowymi obszarami, w ramach których odbywa się współpraca są przede 

wszystkim: 

 w dziedzinie kultury i tradycji: 

- krzewienie, popularyzacja i rozwój kultury i sztuki mniejszości narodowych  

i etnicznych oraz języka regionalnego, 

- wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości  

kulturowej mniejszości narodowych. 

 w dziedzinie kultury fizycznej i sportu: 

- organizacja zawodów sportowych, wielosekcyjnych zawodów i imprez sporto-

wo-rekreacyjnych, 

- rozwijanie wśród ludności gminy, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży 

zamiłowania do uprawiania sportu, 

- wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego i szkolenie uzdolnionej 

sportowo młodzieży, 
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- upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji zwłaszcza w dyscyplinie 

piłka nożna, tenis stołowy, jeździectwo konne, 

- wspieranie organizacji sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 w dziedzinie ochrony zdrowia: 

- ochrona zdrowia mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem działań 

na rzecz  osób niepełnosprawnych, 

- udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji, osobom wymagają-

cym interwencji terapeutycznej i usprawnienia leczniczego, 

- pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabili-

tacja lecznicza niepełnosprawnych. 

Realizując powyższe cele w  2019 roku sześć organizacji pozarządowych otrzymało 

dotacje w łącznej wysokości 135 000,00 zł na realizację zadań publicznych, o których 

mowa wyżej: 

1. GZ „LZS” w Polskiej Cerekwi (LZS Zakrzów) – 13 00,00 zł.                                                     

2. LKJ „Lewada” w Zakrzowie – 32 000,00 zł.  

3. LUKS „ATENA” w Polskiej Cerekwi – 9 000,00 zł.  

4. TS „Unia” Polska Cerekiew – 6 000,00 zł.  

5. Caritas Diecezji Opolskiej – Stacja Opieki Caritas i Gabinet Rehabilitacyjny  

w Zakrzowie – 65 000,00 zł.  

6. Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców Na Śląsku Opolskim – 10 000,00 zł.  

Otrzymane dotacje zostały przez organizacje wykorzystane w całości, za wyjątkiem TS 

„Unia” Polska Cerekiew, która wykorzystała 5 915,87 zł. oraz GZ LZS w Polskiej Cerekwi , 

które wykorzystało 12 999,96 zł. 

Roczny program współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku był 

wyrazem polityki gminy wobec organizacji pozarządowych i innych podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego, mającej na uwadze wspieranie ich 

inicjatyw i działań, oraz zapewnienie im na terenie gminy jak najlepszych warunków 

funkcjonowania. Działalność ta postrzegana jest bardzo pozytywnie,  sprzyja między 

innymi tworzeniu więzi społecznych, uczy odpowiedzialności za swoje otoczenie, służy 

zaspokajaniu potrzeb różnych grup mieszkańców a przede wszystkim pozwala dzieciom 

i młodzieży na aktywne spędzanie czasu wolnego. 
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V. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 
 

 W 2019 roku Rada Gminy w Polskiej Cerekwi  podjęła 66 uchwał. Na podjętych 66 

uchwał: 

 8 uchwał dotyczyło  zmian w uchwale budżetowej Gminy Polska Cerekiew na rok 

2019, 

 8 uchwał dotyczyło zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej, 

 1 uchwała dotyczyła budżetu Gminy Polska Cerekiew na rok 2020, 

 1 uchwała dotyczyła zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

 6 uchwał dotyczyło przyjęcia programów, 

 1 uchwała dotyczyła przekazania do zaopiniowania przez organ regulujący, 

projektu Regulaminu zaopatrzenia w  wodę i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Polska Cerekiew, 

 1 uchwała dotyczyła przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Polska Cerekiew, 

 1 uchwała dotyczyła zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok, 

 1 uchwała dotyczyła udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok, 

 1 uchwała dotyczyła udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Polska Cerekiew 

za rok 2018, 

 2 uchwały dotyczyły przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, 

 1 uchwała dotyczyła wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie- 

Koźlu na kadencję 2020 – 2023, 

 1 uchwała dotyczyła określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

31 uchwał  opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

Wszystkie uchwały przekazane zostały merytorycznym pracownikom celem 

realizacji, wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone w Biuletynie 

Informacji Publicznej.   W 2019 roku Wojewoda Opolski nie wydał żadnego 

rozstrzygnięcia nadzorczego w stosunku do podjętych uchwał. 

Szczegółowy wykaz uchwał znajduje się pod adresem:  

http://bip.polskacerekiew.pl/2450/1350/uchwaly-podjete-w-2019-roku.html 
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VI. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI 
 
1. Przynależność do Związków, Stowarzyszeń, Fundacji  

W 2019 roku Gmina Polska Cerekiew należała do następujących związków, 

stowarzyszeń i fundacji: 

 Związek Gmin Śląska Opolskiego, 

 Związek Międzygminny „Czysty Region”, 

 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, 

 Fundacja Euro – Country, 

 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Euro-Country”, 

 Stowarzyszenie Kędzierzyńsko–Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny 

pn. „Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki”, 

 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

 

2. Współpraca  międzynarodowa 

Gmina skutecznie realizuje dwa międzynarodowe układy partnerskie: 

 z  gminą Rieste w Niemczech (od 1994 roku), 

 z gminą Svetla Hora w Czechach (od 1999 roku). 

W ramach współpracy pomiędzy gminami partnerskimi organizowane są wzajemne 

odwiedziny, wymiana młodzieży, wspólne wydarzenia sportowe i kulturalne. 

W 2019 Roku naszą gminę odwiedziła  delegacja z Niemiec z okazji 25-lecia partnerstwa 

oraz delegacja z Czech z okazji 20-lecia partnerstwa. Podczas trzydniowego spotkania 

odbył się Festyn Partnerski w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie 

podczas którego min. zostały odnowione wspólne porozumienia o nawiązaniu 

przyjacielskich stosunków. Wizyta naszych przyjaciół wzmocniła więzi pomiędzy 

mieszkańcami obu gmin partnerskich, a także pogłębiła dotychczasową współpracę. 

W związku z jubileuszem wspólnie z czeską gminą Svetla Hora realizowano 

mikroprojekt pn. „Razem dla europejskiego dialogu – 20-lecie partnerstwa gmin Polska 

Cerekiew i Svetla Hora” w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad. 

Głównym celem projektu była intensyfikacja lokalnej współpracy kulturalnej pomiędzy 

gminami, pogłębienie dotychczasowego partnerstwa, nawiązanie nowych kontaktów,  

a także wspieranie działań utrwalających tożsamość lokalnej społeczności. 
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VII. INNE ISTOTNE DZIAŁANIA WÓJTA 
 
Oprócz kierowania bieżącymi sprawami gminy Wójt Gminy wykonywał następujące 

działania: 

 brał udział w zebraniach sprawozdawczych OSP działających na terenie gminy, 

 brał udział w sesjach Młodzieżowej Rady Gminy, 

 brał udział w posiedzeniu Gminnej Spółki Wodnej, 

 brał udział w noworocznych zebraniach sołeckich we wszystkich sołectwach 

gminy, 

 brał udział w obradach Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, 

 brał udział w posiedzeniach Euroregionu Pradziad, 

 brał udział w posiedzeniach Związku Gmin Śląska Opolskiego, 

 brał udział w posiedzeniach Fundacji Euro-Country, 

 brał udział w posiedzeniach Związku Międzygminnego „Czysty Region”, 

 brał udział w spotkaniach poświęconych organizacji transportu publicznego na 

terenie gminy i powiatu 

 brał udział w dożynkach organizowanych przez sołectwa gminy, 

 brał udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej GOSiR Sp. z o.o. 

 

Ponadto Wójt Gminy uczestniczył w licznych spotkaniach, konferencjach i sympozjach 

które w znaczny sposób ułatwiły nawiązanie nowych kontaktów sprzyjających  

w podejmowaniu działań na rzecz rozwoju gminy. 

W celu podniesienia swoich kwalifikacji w zarządzaniu gminą Wójt Gminy brał czynny 

udział w spotkaniach informacyjno-szkoleniowych organizowanych w regionie.  

 

 

VIII. INWESTYCJE 
 
Wydatki inwestycyjne w 2019 roku przedstawiały się następująco: 

1. Transport i łączność - wykonanie wyniosło 2 211 417,02  zł, z tego: 

 Drogi publiczne gminne wykonanie 1 745 295,68 zł  na:  

- przebudowę ul. 1 Maja w Polskiej Cerekwi  - 1 328 401,90 zł 

- budowę drogi dojazdowej do GOSiR w Zakrzowie – 406 370,40 zł 

- dokumentacja projektowa na przebudowę części ul. Ciepłodolskiej 
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 w Polskiej Cerekwi  - 10 523,38 zł 

 Drogi wewnętrzne  wykonanie wyniosło 466 121,34 zł na przebudowę drogi  

Grzędzin – Łaniec    

2. Turystyka – wykonanie wyniosło 1 868 037,60 zł  na wydatki związane z budową 

ścieżki rowerowej.   

3. Administracja publiczna – wykonanie wyniosło 18 075,00 zł na zakup serwera do 

urzędu gminy. 

4. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie wyniosło 36 839,90 zł na 

zakup gruntu na ul. 1 Maja w Polskiej Cerekwi. 

 5. Oświata i wychowanie – wykonanie wyniosło 49 588,08 zł na zadania związane z 

ochroną ppoż w szkole w Polskiej Cerekwi . 

6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 28 640,00 zł na zakup 

urządzeń na plac zabaw w sołectwie Zakrzów i Polska Cerekiew. 

7. Kultura fizyczna – wykonanie wyniosło  432 772,72 zł na: 

- zagospodarowanie działki wokół GOSiR w Zakrzowie 104 370,90 zł 

- budowę boiska we Wroninie 328 401,82 zł 

 

Nie wszystkie zaplanowane w 2019 roku zadania inwestycyjne zostały wykonane. 

Na 2020 rok przesunięto do realizacji budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Wronin – etap II. 

  

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wronin – etap II 

Przewidziane do realizacji zadanie zakładało jego realizację w całości ze środków 

własnych (kredyt inwestycyjny - WFOŚiGW). Jednakże w czerwcu 2018 roku ogłoszono 

nabór wniosków do dofinansowania w ramach RPO WO2014-2020, co umożliwiło 

pozyskanie środków europejskich w kwocie 1 500 000,00 zł. Realizacje zdania 

przesunięto na 2020 rok. 

  

 

 

 

 

 



47 

 

 

IX. REALIZACJA PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 
I EUROPEJSKICH 

 
1.W ramach tzw. projektów „twardych” 
 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wronin – etap II 

Zadanie realizowane ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata  

2014-2020. Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 1 500 000,00 zł. Zadanie  

realizowane będzie w 2020. 

 

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku Urzędu Gminy 

Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. 

Projekt realizowany w ramach Subregionu Kędzierzyńsko –Strzeleckiego jako zadanie 

pod nazwą „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu 

Kędzierzyńsko-Strzeleckiego”. Planowana wartość inwestycji  959 400,00 zł. Wartość 

dofinansowania: 105 200,91 zł. 

Zrezygnowano z realizacji zadania w 2018 roku na rzecz dofinansowanej ze środków 

budżetu państwa inwestycji drogowej. W 2019 r. również zrezygnowano z realizacji tego 

zadania. 

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego, wiaty rekreacyjnej, urządzeń zewnętrznych do 

ćwiczeń siłowych przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym we Wroninie 

Inwestycja realizowana z udziałem środków zewnętrznych w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Planowana wartość inwestycji 274 143,47zł. Wysokość dofinansowania 174 437,00 zł. 

Zadanie zrealizowane w 2019 r. 

 

Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Polska Cerekiew 

Inwestycja realizowana z udziałem środków zewnętrznych Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020.Projekt realizowany w ramach Subregionu Kędzierzyńsko 
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–Strzeleckiego jako zadanie pod nazwą „Poprawa jakości powietrza w Subregionie 

Kędzierzyńsko-Strzeleckim”. Wysokość dofinansowania 1 031 000,00 zł. 

Zadanie zakończone w 2019 roku. Wartość robót budowlanych wynosi 2 644 031,74 zł. 

W roku 2018 roboty zostały wykonane na kwotę 450 000,00 zł.  W roku 2019  

wydatkowano kwotę 2 194 031,74 zł.  

 

2. W ramach tzw. projektów „miękkich” 
 
Razem dla europejskiego dialogu – 20-lecie partnerstwa gmin Polska Cerekiew i 

Svetla Hora 

Wartość operacji:  48 276,71 zł. 

 
W 2019 roku gmina realizowała mikroprojekt pn. „Razem dla europejskiego dialogu – 

20-lecie partnerstwa gmin Polska Cerekiew ” w ramach Fundusz Mikroprojektów  

w Euroregionie Pradziad INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. W ramach projektu 

zaplanowano organizację trzydniowego spotkania integracyjnego połączonego  

z festynem partnerskim,  które  miało charakter uroczystości upamiętniającej  

i promującej kształtowanie się więzi pomiędzy partnerskimi gminami na przestrzeni 

ostatnich 20 lat. Drugim dodatkowym działaniem było wydanie książki z okazji 

jubileuszu partnerstwa przedstawiającej historię Pałacu w Polskiej Cerekwi na tle 

zabytków gmin Polska Cerekiew i Svetla Hora. Książka ta miała na celu ukazanie dość 

znacznego bogactwa historycznego obu gmin partnerskich oraz ich promocję. 

 

Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Zakrzowie 

Wartość operacji: 43 020,76 zł 
 
W 2019 roku gmina realizowała projekt pn. Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych 

w Zakrzowie w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020 Plan Operacyjny na lata 2018–2019. Celem operacji była organizacja 

dwudniowej wystawy zwierząt hodowlanych, który odbyła się w dniach 12-13 

października 2019 roku na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Zakrzowie. Osoby odwiedzające wystawę miały możliwość zobaczyć ogromną ilość 

wielorakich gatunków zwierząt hodowlanych, sprzętu, usług, a także porozmawiać  

z hodowcami prezentującymi swoje zwierzęta. Dodatkowo goście dowiadywali się  

o metodach rozwoju swoich gospodarstw i wprowadzeniu różnych innowacji w ich życie 
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codzienne. Wydarzenie to w sposób szczególny pozwoliło na wymianę wiedzy 

 i doświadczeń pomiędzy uczestnikami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich, 

szczególnie w zakresie hodowli zwierząt, uprawy roli, przedsiębiorczości na terenach 

wiejskich i usług dotyczących rolnictwa oraz mieszkańców obszarów wiejskich. 

 

 
PODSUMOWANIE 
 

Starając się spełniać oczekiwania mieszkańców, Gmina Polska Cerekiew stawia 

czoła trudnemu wyzwaniu poprawy ich warunków życia. Równolegle ze wzmacnianiem 

potencjału społecznego i gospodarczego gminy konieczne jest wykazanie dbałości 

o zasoby infrastruktury technicznej służącej zaspokajaniu podstawowych potrzeb 

mieszkańców.  

Rok 2019 okazał się rokiem dobrym, bogatym w inwestycje i remonty. Poza 

dużymi inwestycjami gmina systematycznie prowadzi remonty nawierzchni dróg 

i chodników, miejsc postojowych, parkingów, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, 

oświetlenia.  

Temat dróg gminnych nie jest już tematem wiodącym na zebraniach wiejskich. 

Wątkiem przewodnim stało się funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Zakrzowie oraz możliwość budowy kanalizacji sanitarnej  w nieskanalizowanych 

dotychczas miejscowościach. Pod koniec 2019 roku rozpoczęto realizację budowy 

kanalizacji sanitarnej we Wroninie. Innym ważnym tematem jest walka ze smogiem, 

jednakże samodzielne działania gminy bez wsparcia strony rządowej mogą okazać się 

niewystarczające. 

Dużą wagę przywiązujemy do sportu i bazy sportowej. W tych działaniach gminę 

wspierają stowarzyszenia, osoby prywatne, przedsiębiorcy, społecznicy. Dzięki ich 

zaangażowaniu, wiele działań nie udałoby się zrealizować.  

Około 25% budżetu gminy przeznaczane jest corocznie na oświatę. Jako, że jest to 

inwestycja w przyszłość naszych dzieci, nie należy na niej oszczędzać.  

W 2019 roku nadal realizowano zadania w ramach funduszu sołeckiego, co 

stanowi zachętę dla mieszkańców do włączania się w życie gminy i tworzenia 

społeczeństwa obywatelskiego. Krok po kroku zagospodarowywane są miejsca, które 

wcześniej były zaniedbane lub po prostu nie były dostatecznie wykorzystane. Dzięki 



50 

 

temu w wioskach powstają atrakcyjne skwery, miejsca do ćwiczeń na świeżym 

powietrzu itp.  

Zorganizowano wiele różnorodnych wydarzeń, by na miejscu zapewnić 

mieszkańcom szeroką ofertę kulturalną, skierowaną do zróżnicowanych grup odbiorców. 

Oprócz dużych wydarzeń, takich jak np. Wystawa Zwierząt Hodowlanych, odbywały się 

również mniejsze wydarzenia, dofinansowywano festyny rodzinne, imprezy z atrakcjami 

dla dzieci, dożynki wiejskie, itp.  

Na terenie gminy Polska Cerekiew dzieje się wiele, aby być na bieżąco, zachęcamy 

do odwiedzania stron internetowych prowadzonych przez Urząd Gminy Polska Cerekiew 

oraz śledzenia naszego profilu na Facebooku. Z każdą informacją staramy się dotrzeć do 

mieszkańców za pośrednictwem sieci Internet oraz tablic ogłoszeń  

w naszych sołectwach i urzędzie.  

Roku 2019 nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych zadań, ale 

również należy postrzegać jako początek kolejnych projektów i inwestycji, bowiem 

wykonano w nim nowe plany i koncepcje na kolejne lata.  

Wyzwania gminy Polska Cerekiew są duże, ponieważ oczekiwania mieszkańców 

są coraz większe. W sposób strategiczny i przemyślany dążymy do ich realizacji, starając 

się jednocześnie pamiętać o utrzymaniu urokliwego, wiejskiego charakteru naszej 

Gminy. 

 
 


