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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 2020 rok. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Polska Cerekiew 

w roku 2020, 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 2020. 
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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  droga krajowa nr 45   Złoczew - granica państwa, 

przecinająca teren gminy z północy na południe. 

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 
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Połowa 94 

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 2020 r. liczba mieszkańców gminy 

zameldowanych na pobyt stały zmniejszyła się o 63 osoby, przez co na dzień 31 grudnia 

2020 r. wynosiła 3 886 osób, w tym 2016 kobiet i 1870 mężczyzn. Ponadto na terenie 

gminy na pobyt czasowy zameldowanych było39 osób. Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 

liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wynosiła 3 949 osób. W odniesieniu 

do poszczególnych kategorii wiekowych liczba mieszkańców stałych na 31.12.2020 r. 

przedstawia się następująco: 
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– liczba kobiet w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) wynosiła 251, a liczba mężczyzn 

287, 

– liczba kobiet w wieku produkcyjnym (18-59) wynosiła 1152, a liczba mężczyzn w 

wieku produkcyjnym (18-64) – 1285, 

– liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym (60 lat i więcej) wynosiła 613, a liczba 

mężczyzn w wieku poprodukcyjnym (65 lat i więcej) – 298 

 

  

W roku 2020 urodziło się 36 dzieci, w tym 10 dziewczynek i 26 chłopców. Zmarło 69 

osób, w tym 30 kobiet i 39 mężczyzn, w związku z tym kolejny rok przyrost naturalny 

jest ujemny. W roku 2019 urodziło się 34 dzieci, w tym 15 dziewczynek i 19 chłopców, a 

zmarło 59 osób osoby, w tym 29 kobiet i 30 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 2020 roku w gminie funkcjonowało 419 gospodarstw rolnych powyżej 1 ha 

oraz 680 gospodarstw do 0,4999 ha i 211 gospodarstw od 0,5ha do 0,9999 ha. 
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Powierzchnia gospodarstwa Ilość gospodarstw 

1 – 1, 9999 ha 133 

2,0 – 4, 999 ha 94 

5,0 – 6 ,999 ha 29 

7,0 – 9, 9999 ha 23 

10,0 – 14, 9999 ha 49 

15 ha i powyżej  91 

 

 

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 SP ZOZ K -Koźle. 

 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. 

Niestety od marca 2020 roku w związku z wystąpieniem na terenie kraju stanu epidemii 

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w/w placówki zmieniły swój tryb pracy. 

Gabinety lekarskie oraz gabinet stomatologiczny rozpoczęły pracę w trybie teleporad. 

Zespół Ratownictwa Medycznego wraz z karetką pogotowia SP ZOZ K -Koźle przez 

ponad pół roku stacjonował przy szpitalu w Koźlu, który funkcjonował jedynie jako 

szpital dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2, a gabinet rehabilitacyjny w 

stacji Caritas na jakiś czas wstrzymał planowane zabiegi rehabilitacyjne. 

 

8. Opieka senioralna  

W gminie działa: 

 Dzienny Dom „Senior+” w Polskiej Cerekwi . Z usług placówki w 2020 roku 

korzystało średnio 12 osób. Seniorzy, którzy nie mieszkają w Polskiej Cerekwi 

byli dowożeni do placówki. Niska frekwencja seniorów korzystających 

spowodowana była panującą pandemią. Wprowadzenie zasad bezpieczeństwa i 
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reżimu sanitarnego pozwoliło jedynie na 8 m-cy pełnego funkcjonowania 

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. 

 

 

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. 
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 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 

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 2600, 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). 
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9.2. Policja 

W 2020 tak samo jak roku poprzednim 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 

i wyposażane były przez mieszkańców ze środków budżetowych, a od 2011 roku 

również ze środków budżetowych w ramach wprowadzonego w gminie Funduszu 

Sołeckiego. W roku 2020 cztery sołectwa (Polska Cerekiew, Mierzęcin, Łaniec i Ligota 

Mała) korzystały także z programu pod nazwą Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w 

ramach której każde sołectwo zrealizowało wybrane zadanie za kwotę 6 000 zł. Kwotę 

5000 zł otrzymano z programu a 1000 zł z budżetu gminy. 

 

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 2020 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. Udało się także w 2020 roku wykonać materiał promujący naszą 

gminę (ulotki o historii zamku w Polskiej Cerekwi ). 
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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 

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, piłka nożna) 

 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. 
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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, 

przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska 

Cerekiew każdego roku na wniosek przyznawane są stypendia sportowe. 

W 2020 roku wpłynęły dwa wnioski złożone przez:  

a) zawodniczkę Konińskiego Klubu Piłkarstwa Kobiecego „MEDYK”,  

b) zawodniczkę Ludowego Klubu Jeździeckiego „Lewada” w Zakrzowie, 

Obu zawodniczkom przyznano stypendium za wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie sportowym w wysokości 300,00 zł miesięcznie na okres od 1 marca 

2020 r. do 31 grudnia 2020 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 
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utrzymywane. W roku 2020 pojawiła się możliwość doposażenia placów zabaw w 

ramach programu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” w ramach której sołectwa 

inwestują pieniądze między innymi w urządzenia na Place zabaw . 

 

 
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 54,6 km i posiada 1168 przyłączy. 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:  

Tab.1 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: 

4,00 zł/miesiąc 

3)cena1m3 
odprowadzanych 
ścieków 

4,57      zł/m3 
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Tab.2 Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zaopatrzenia w wodę na okres od 

dnia 06 czerwca 2020r. do dnia 05 czerwca 2021r. : 

1) cena 1m3 

dostarczonej 
wody 

3,44 zł/m3 

2) stawka opłaty 

abonamentowej, w 
tym: 

4,00 zł/miesiąc 

3)cena1m3 
odprowadzanych 
ścieków 

4,65      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 45,5 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 podłączone są 622 nieruchomości. 

W 2020 roku rozpoczęła budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wronin. 

Do skanalizowania pozostały sołectwa: Łaniec, Połowa, Koza, Mierzęcin , połowa wsi 

Zakrzów oraz ul. Ciepłodolska w Polskiej Cerekwi. Po wybudowaniu kanalizacji we 

Wroninie i Łańcu 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. 
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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,. W gminie 

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

Cztery razy w roku organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych z tym że 

dwa razy odpady odbierane są spod posesji, a dwa razy można samemu zawieżć na 

MPSZOK. Ponadto elektroodpady odbierane są podczas zbiórek na MPSZOK. 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 2020 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,  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  
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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.  

  

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. 

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, 
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 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. Gmina może też pochwalić się tym , że w 2019 roku ukończona została 

budowa ścieżki rowerowej, która ma prawie 4,5 km długości i biegnie po dawnej linii 

kolejowej od granicy gminy w sołectwie Zakrzów do Polskiej Cerekwi. 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 2020 r. to 193 829,64 zł. Gmina na swoim terenie ma 22 

przystanki autobusowe, które wyposażone zostały w wiaty przystankowe. Każdy 

przystanek w gminie sprzątany jest przez osobę zatrudnioną przez urząd gminy. 

 

15. Przedsiębiorstwa 

W 2020 roku zarejestrowano w rejestrze REGON 5 nowych przedsiębiorców, 

natomiast wyrejestrowano także 5 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. 

 
16. Gminne jednostki organizacyjne 

Wójt Gminy wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych. Są to: 

 placówki oświatowe (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polskiej Cerekwi, Zespół 

Szkolno-Przedszkolny we Wroninie), 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Gminna Biblioteka Publiczna, 

 Zakład Usług Komunalnych, 
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 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 2020 roku w urzędzie zatrudnionych było 25 osób, 

w tym 23 osoby na stanowiskach urzędniczych, a 2 osoby na stanowiskach obsługi. 

W 2020 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. 

Podobnie jak w ochronie zdrowia również w administracji od marca 2020 roku w 

związku z wystąpieniem na terenie kraju stanu epidemii w związku z zakażeniami 

wirusem SARS-CoV-2  należało zmienić tryb pracy. Wprowadzono ograniczenie w 

dostępie petentów do poszczególnych biur. Na parterze budynku utworzono tzw. Biuro 

podawcze, gdzie dyżur pełnili pracownicy urzędu i pomagali petentom w załatwianiu 

swoich spraw bieżących. Poza tym pracownicy wykonywali swoją pracę z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. Zwrócono się do mieszkańców gminy o 

załatwianie swoich spraw telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną a także 

proszono o umawianie się na konkretny dzień i godzinę. W okresach największej fali 

zakażeń część pracowników pracowała zdalnie a część hybrydowo. Wszystkie te 

działania spowodowały, że urząd był cały czas czynny dla petentów, a jednocześnie 

zapewnione zostało również bezpieczeństwo pracowników. 

  

16.2 Placówki oświatowe  

W gminie Polska Cerekiew funkcjonują dwie placówki oświatowe. Jedną z nich 

jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polskiej Cerekwi, w jego skład wchodzą: Szkoła 

Podstawowa w Polskiej Cerekwi, Przedszkole w Polskiej Cerekwi i jako oddział 
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zamiejscowy Przedszkole w 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 30.09.2020 r.) 

 

Placówka 

Ilość 

miejsc 

Ilość 

 dzieci 

Ilość 

nauczycieli 

(w osobach) 

Ilość obsługi 

(w osobach) 

Przedszkole Polska 

Cerekiew z oddziałem 

w Zakrzowie  

100 81 10 9 

Przedszkole Wronin 44 37 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 30.09.2020 r.) 

 

Placówka 

Ilość 

oddziałów 

Ilość 

dzieci 

Ilość 

nauczycieli 

(w osobach) 

Ilość obsługi 

(w osobach) 

PSP Polska Cerekiew 9 139 24 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. Gmina finansuje dowóz dzieci do przedszkoli i szkół na 

terenie naszej Gminy, a także dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych 

poprzez: zwrot kosztów dojazdu rodzicom lub poprzez zawartą umowę 
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z przewoźnikiem na dowóz 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. 

W roku 2020 r. otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Zdalna Szkoła” oraz 

„Zdalna Szkoła +”. W ramach dwóch projektów zakupiono 24 laptopy wraz z niezbędnym 

oprogramowaniem i akcesoriami do kształcenia zdalnego w celu prowadzenia zajęć 

edukacyjnych on-line. Sprzęt jest własnością szkół - korzystać z niego mogą uczniowie i 

nauczyciele, którzy mają problem z dostępem do sprzętu podczas zdalnej edukacji. 

Naszej gminie przyznano na ten cel łącznie 80 tyś. zł.  

Z powodu pandemii COVID-19 w szkołach wprowadzono nauczanie zdalne w okresie: 

16.03.2020 – 26.06.2020  klasy 1-8 

26.10.2020 – 31.12.2020 klasy 4-8 (od 23.12.2020 przerwa świąteczna) 

09.11.2020 – 31.12.2020 klasy 1-3 (od 23.12.2020 przerwa świąteczna)  

 
 
16.3 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi zatrudnia 5 pracowników 

administracyjnych, 1 asystenta rodziny oraz 3 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 „Posiłek w szkole i w domu”. Ośrodek 

prowadzi działania związane z usługami opiekuńczymi dla osób wymagających pomocy 

w miejscu zamieszkania oraz kierowaniem do Domów Pomocy Społecznej osób 



RAPORT O STANIE GMINY ZA 2020 ROK 

21 

 

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, świadczenie rodzicielskie , zasiłki 

pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla 

opiekunów oraz jednorazowe zapomogi z tytułu narodzin dziecka (becikowe), 

świadczenie wychowawcze 500 +, świadczenie „Dobry Start”, „Cerekwicki Bon 

Żłobkowy”. Prowadzi także postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. GOPS 

przyjmuje również wnioski i wydaje zaświadczenia w ramach programu „czyste 

powietrze” . W strukturze ośrodka swoją działalność prowadzi także Dzienny Dom 

„Senior+” w Polskiej Cerekwi dla 20 seniorów. Ze względu na panującą pandemię średnia 

liczba seniorów obecnych na zajęciach i korzystających z usług domu wynosiła ok 12 

osób. Placówka czynna była od stycznia do marca 2020 oraz od czerwca do października 

2020 roku. W pozostałych miesiącach, decyzją Wojewody Opolskiego, wszystkie 

placówki „Senior+” pozostawały zamknięte. 

  

 
16.4 Zakład Usług Komunalnych 

Zatrudnia 6 pracowników, w tym 3 pracowników administracyjnych.  

Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi zgodnie ze Statutem Zakładu w 2020 

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, 

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, 
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- sieć wodociągowa o długości 54,6 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 (78 podpisanych umów w 18 budynkach 

komunalnych), 

 eksploatacją składowiska odpadów w Ciężkowicach, które obecnie jest w fazie po 

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 wrześniu 2020 roku Rada Gminy mając na uwadze to , że ośrodek jest praktycznie w 

całości utrzymywany ze środków budżetu gminy, nie przynosi zakładanych przychodów, 

a w budżecie gminy brak jest środków finansowych na dalsze utrzymanie w 

dotychczasowej wysokości tej jednostki podjęła uchwałę (XIX/114/2021 z 24.09.2020) 

o jego reorganizacji z dniem 1 stycznia 2021 roku. Reorganizacja polegała na całkowitym 

zamknięciu basenu i zawieszeniu działalności prowadzonej w strefie hotelowo–

rekreacyjnej, a także na przekazaniu części budynku hotelowo–rekreacyjnego z 
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wyłączeniem pomieszczeń wynajmowanych przez Pensjonat Seniora spółce pod nazwą 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. w Zakrzowie. Od 2019 roku Pensjonat 

Seniora na podstawie zawartej umowy prowadzi w tych pomieszczeniach 

specjalistyczny ośrodek geriatryczny.  

Z kolei część jeździecka ośrodka na podstawie zawartej umowy wydzierżawiona została 

Ludowemu Klubowi Jeździeckiemu „Lewada” z Zakrzowa.  

 
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  w 2020 roku zatrudniała 3 osoby na pełny etat. 

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

grudnia 2020 roku wynoszą 2 800 udziałów po 500 zł każdy. Rok 2020 Spółka 

zakończyła zyskiem w wysokości  10 354,87 zł. 

 

 

II. INFORMACJE FINANSOWE 

  

 
Budżet gminy na 2020 rok zatwierdzony został do realizacji uchwałą Nr 

XIV/80/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 grudnia 2019 r.  

 Budżet Gminy Polska Cerekiew na początku 2020 rok kształtował się następująco: 

Dochody 18 885 051,00 zł    

Wydatki  19 222 030,00 zł 

Przychody 616 979,00 zł 

Rozchody – 280 000,00 zł 

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

co spowodowane było zmianami związanymi z uzyskaniem i wydatkowaniem dotacji 
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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 257 537,70 

zł. 

Po stronie wydatków zwiększony został o kwotę 1 209 939,15 zł. 

Plan przychodów zwiększono o kwotę 952 401,45, zł. 

Budżet Gminy Polska Cerekiew na 2020 rok - plan po zmianach kształtował się 

następująco: 

Dochody     19 142 588,70 zł 

Wydatki     20 431 969,15 zł 

Przychody    1 569 380,45 zł 

Rozchody       280 000,00 zł 

Dochody wykonane w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4 926,03 zł, natomiast 

wydatki wykonane w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5 257,84 zł.  

W ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na 

łączna kwotę 228 677,31 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 200 677,43 zł, a wydatki 

majątkowe na kwotę 27 999,88 zł. 

Na koniec 2020 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. 

Szczegółowa realizacja wszystkich dochodów i wydatków budżetowych opisana została 

w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020 rok przyjętym Zarządzeniem Nr 

0050/39/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2021 roku. W/w 

Zarządzenie stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

  

 
III. INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

 
Mienie komunalne gminy stanowią: 

1. Grunty 

2. Budynki 

3. Budowle komunikacyjne 
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1. Grunty  

Na dzień 31 grudnia 2020 roku powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy 

wynosiła 208,1706 ha co stanowiło 978 działek ewidencyjnych. 

W roku 2020: 

 wykreślono z ewidencji gruntów działkę nr 108/2 obręb Polska Cerekiew na 

podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 26 czerwca 2020r. nr 

IN.7532.1.39.2019.GF II.I.150.2017.JG zmieniającą decyzję komunalizacyjną 

Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 1992r. nr G IV 7227/109/92, 

 nie sprzedano żadnej nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości, 

 nie powiększono zasobu nieruchomości, 

 nie dokonano żadnych zamian działek 

 zawarto 1 umowę dzierżawy o powierzchni 0,9813 ha, 

 osiągnięto dochodów z tytułu dzierżawy gruntów – 3 417,20 zł, 

 osiągnięto dochód z tytułu użytkowania wieczystego – 3 882,00 zł, 

 osiągnięto dochód z tytułu najmu lokali użytkowych – 46 941,60 zł, 

 osiągnięto dochód z tytułu trwałego zarządu – 1 378,19 zł. 

 

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 

6. Budynki OSP 

7. Stacje uzdatniania wody 
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8. Pałac 

Wielkość mieszkaniowego zasobu komunalnego gminy Polska Cerekiew w roku 2020, 

w stosunku do roku 2019 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 2020 były: 

- wykonanie nowej kotłowni centralnego ogrzewania wraz z instalacją grzewczą w 

budynku przy ul. Rynek 6 w Polskiej Cerekwi – 49 455,00 zł 

- zmiana pokrycia dachu na budynku w Zakrzowie przy ul. Kościelnej 2 – 35 640,00 zł 

- remont mieszkania w Ligocie Małej 2 -10 910,00 zł 

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 2020 stanowiącej 

załącznik do niniejszego Raportu. 

 

 

 

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

Na dzień 31 grudnia 2020 roku gmina nie posiada aktualnej strategii rozwoju gminy. 

 

2. Ład przestrzenny 

W 2020 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, 
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 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, 

 Uchwała Nr XVIII/105/2020 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 czerwca 

2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Ciężkowice i Polska Cerekiew 

na terenie gminy Polska Cerekiew, 

 Uchwała Nr XIX/110/2020 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 września 2020 

r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego w sołectwie Ciężkowice 
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W 2020 roku obszar gminy Polska Cerekiew w 45,8 % 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.  

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  

 W dniu 26 listopada 2020 roku uchwałą nr XX/117/2020 Rada Gminy uchwaliła 

wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Polska Cerekiew 

na lata 2021 – 2025 . Program zakłada, że gmina nie będzie budowała nowych mieszkań 

komunalnych, a mieszkania pozyskiwane będą poprzez adaptację istniejących 

pomieszczeń dotychczas niewykorzystywanych oraz opuszczanie lokali przez obecnych 

najemców. Na chwilę obecną w zasobach gminy jest 78 mieszkań komunalnych w 18 

budynkach. 

 W latach 2021 -2025 zgodnie z zapisami programu planowane są remonty i 

modernizacje mieszkaniowego zasobu gminy między innymi poprzez wymianę instalacji 

elektrycznych, remonty ogólnobudowlane, roboty malarskie itp. 

 

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 działania 

związane z edukacja kulturalną oraz promocja obiektów i terenów ważnych dla historii.  
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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 2020 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. 

Istniejąca na terenie gminy ścieżka rowerowa stanowiąca szlak turystyczny z Polskiej 

Cerekwi do Reńskiej Wsi pozwala na szersze zapoznanie się mieszkańców regionu z 

zabytkami gminy. 

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 
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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 0050/133/2020 z dnia 31 grudnia 

2020 roku przyjął plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2021-

2023. 

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 2020 wpływy 

w wysokości.: 

- z tytułu użytkowania wieczystego – 3 882,00 zł. 

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

- z tytułu opłat za dzierżawę gruntów – 3 400,00 zł. 

- z tytułu opłat za czynsz lokali użytkowych – 46 941,60 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 

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 

akcji – m.in. „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”, „Zbiórka zużytych baterii i segregacja 
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odpadów”. We wszystkich placówkach oświatowych prowadzona jest odpowiednia 

międzyprzedmiotowa 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 

technicznych czy godzin wychowawczych. Elementy edukacji ekologicznej wprowadza 

się również 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 

wspierane przez gminę np. poprzez zapewnienie materiałów pomocowych, nagród itp. 

Przykłady działań edukacyjnych prowadzonych na terenie gminy Polska Cerekiew  

w 2020 roku:  

 coroczny udział w sprzątaniu terenu gminy – akcja przeprowadzana jest pod 

nazwą „Sprzątanie Świata”,  

 coroczne konkursy z okazji obchodów „Dnia Ziemi”,  

 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 

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 
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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 2020 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 2019 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 

Przemocy w Rodzinie na lata 2019 -2021 w Gminie Polska Cerekiew. Celem Programu 

jest: 

 zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, 
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 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 2020 w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie prowadzono poniższe działania towarzyszące. 

 Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi 

realizowali zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Świadczyli szeroko rozumianą pracę socjalną na rzecz rodzin objętych procedurą 

Niebieskiej Karty. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, 

ustawodawca zezwalał na wykonywanie zadań przez administrację publiczną w sposób 

wyłączający bezpośrednią obsługę interesanta. Dlatego też pracownicy socjalny 

wykonywali czynności zawodowe w sposób ograniczony do kontaktów telefonicznych i 
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poprze pocztę elektroniczną. Wyjątkiem były sytuacje, które wymagały podjęcia 

natychmiastowych działań wtedy to kontakt z petentem był bezpośredni.  

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polskiej Cerekwi 

we współpracy ze Szkołą w Polskiej Cerekwi i we Wroninie zrealizowała programy 

profilaktyczne rekomendowane przez Państwową Agencję do Spraw Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Zrealizowano program pt. „Cukierek”, w którym brały udział 

klasy I-IV w liczbie 32 osób. Program oparty był na bajce profilaktycznej Agnieszki 

Grzelak „Cukierki”, celem programu było przybliżenie dzieciom podstawowych 

informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, umiejętność 

zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi, rozwijanie samodzielnego i 

twórczego myślenia, wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny, 

nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym, kształtowanie 

umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi, nauka postaw 

asertywnych względem osób nieznajomych, rozwijanie postawy szacunku i zaufania w 

stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób 

mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły. 

Zrealizowano również program dla klas VI –VIII pt. „Smak życia, czyli debata  

o dopalaczach”, którego celem było dostarczenie młodym ludziom podstawowych 

informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania. A w 

konsekwencji zwiększenie ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi 

produktami. Dzięki odpowiednio dobranej konstrukcji scenariusza programu 

zastosowana tu metoda krótkiej interwencji profilaktycznej umożliwia twórcze 

wykorzystanie dystansu poznawczego uczestników związanego z nową wiedzą i oceną 

ich zachowań ryzykownych. Program oprócz dostarczenia młodzieży wiedzy na temat 

„dopalaczy” poruszył tematykę najczęściej używanych substancji psychoaktywnych, 

takich jak alkohol, nikotyna, amfetamina i marihuana. 

Ze względu na z pandemię COVID-19 nie zostały zorganizowane kolonie letnie dla dzieci.  

Z tego samego powodu co wyżej i w związku oraz przejściem szkół na pracę zdalną, 

zamknięciem przedszkoli i miejsc dla Seniorów Policja nie mogła realizować w szkołach, 

przedszkolach czy u Seniorów żadnych pogadanek. Prowadziła natomiast działania 

związane z procedurą Niebieskiej Karty w miejscu zamieszkania rodziny jak i również 

poprzez kontakt telefoniczny. 
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Zespół Szkolno Przedszkolny w Polskiej Cerekwi w czasie epidemii COVID-19 

częściowo realizował programy edukacyjno-wychowawcze poprzez prowadzenie m.in. 

zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów przejawiających trudności w 

zachowaniu, mających trudności w sferze emocjonalnej, doświadczających przemocy, 

Ponadto prowadzona była praca z uczniami z problemami adaptacyjnymi w grupie 

rówieśniczej. Praca ta realizowana była tylko z kilkoma uczniami z związku z 

wprowadzonym zdalnym nauczaniem w szkołach.  

 

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.  

 Sytuacja demograficzna 2020 r.  

Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 roku w gminie Polska Cerekiew wynosi 

3926 osób co w porównaniu do roku 2019 (4013) 2018 (4051) ma tendencje spadkową. 

Spadek liczby mieszkańców jest jednym z wielu problemów demograficznych gminy. W 

roku 2020 odnotowano 35 urodzeń natomiast w roku 2019 - 33 urodzeń a w roku 2018 

zanotowano 32 urodzeń. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2020 wypłacił 19 jednorazowych zapomóg 

z tytułu urodzenia się dziecka oraz 5 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia 

się dziecka.  

Diagnoza problemów społecznych.  

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 2020 objęto 

pomocą z powodu bezrobocia – 34 rodziny, ubóstwa 9 rodzin , niepełnosprawności 15 
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rodzin , długotrwałej i ciężkiej choroby 10 rodzin , bezradności w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych 5 rodzin, alkoholizmu 1 rodzinę, bezdomności 1 osoba. Ogólna liczba 

rodzin, którym udzielono wsparcia to 72 (osób w rodzinach 103), czyli mniej niż w roku 

ubiegłym o 1 rodzinę.  

Bezrobotnych w gminie Polska Cerekiew zarejestrowanych w PUP K-Koźlu na koniec 

2020 r. było 126 osób w tym: 81 kobiet. Dla porównania w 2019 roku było 116 osób w 

tym 72 kobiety. Z prawem do zasiłku dla bezrobotnych było 9 osób w tym 5 kobiet. W 

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

roku 2018 zarejestrowanych było 128 osób w tym 83 kobiety (z prawem do zasiłku 16 

osób w tym 11 kobiety). W roku 2017 - 138 osób. W roku 2016 - 155 osób. Jednak w 

roku 2020 r. bezrobotnych przybyło aż o 10 osób. Współpracując z Powiatowym 

Urzędem Pracy typowane są osoby na staż. W roku 2020 z tej formy skorzystało 5 osób. 

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 2020 wypłacono 

135 zasiłków stałych dla 14 osób, zasiłki pielęgnacyjne dla 72 osób, świadczenia 

pielęgnacyjne dla 10 osób, specjalne zasiłki opiekuńcze dla 4 osób. Prowadzona jest 

praca socjalna, która umożliwia osobom niepełnosprawnym pełnienie aktywnych 

społecznie ról i integrowanie się ze środowiskiem. 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. W roku 2020 do Dziennego Domu 

Senior + uczęszczało średnio 12 osób. W związku z panującą pandemią w 2020 r. 

placówka czynna była 8 m-cy.  Świadczone usługi edukacyjne polegają na uczestnictwie 

w warsztatach artystycznych – zajęcia manualne, plastyczne, prowadzone kursy – 

zajęcia komputerowe dla chętnych do dyspozycji komputery, pogadanki nt. zdrowia i 

bezpieczeństwa oraz zagrożeń ze strony środowiska. Seniorzy mają dostęp do prasy, 

lektury. Organizowane są także imprezy i uroczystości okolicznościowe (dzień babci, 

dziadka, dzień seniora, Wielkanoc, wigilia), organizowane są wycieczki i pikniki w miarę 

możliwości finansowych. Ponadto seniorzy biorą udział w codziennych zajęciach 
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ruchowych i masażach. Wszystkie usługi świadczone były w ograniczonym stopniu w 

związku z panującymi obostrzeniami związanymi z COVID- 19.  

W gminie świadczone są także usługi opiekuńcze dla osób w podeszłym wieku nie 

mogących własnym staraniem zapewnić sobie niektórych potrzeb. W roku 2020 objęto 

tą formą pomocy 7 osób. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba osób objętych pomocą 

jest na stałym poziomie.  

Osoby wymagające całodobowej opieki kierowane są do domów pomocy społecznej i tak 

w roku 2020 r. 14 osób przebywało w takich placówkach. W roku 2019 - 12 osób w tym 

2 osoby w schronisku dla bezdomnych w roku 2018 - 13 osób, 2017 - 7  (osobom 

częściowo opłacany jest pobyt w tych domach). W porównaniu do lat ubiegłych liczba 

tych osób wzrasta.  

Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych jest również ważnym 

problemem społecznym. W roku 2020 - objętych pomocą z tego powodu było 5 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 borykającej 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 wsparcia finansowego. Zatrudniony w Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Polskiej Cerekwi asystent rodziny swym wsparciem objął w 2020 r. 8 rodzin z liczbą 

dzieci 20. GOPS współpracuje także z wieloma innymi instytucjami  w celu zapewnienia 

pieczy zastępczej dzieciom w przypadku niemożności sprawowania opieki i 

wychowania przez rodziców m.in. z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 

Kędzierzynie Koźlu , Sądem Rejonowym w K-Koźlu oraz Ośrodkiem Wsparcia w K-Koźlu.  

Innym problemem społecznym dotykającym mieszkańców są uzależnienia.  

W roku 2020 - GOPS objął pomocą finansową 1 osobę 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.  Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
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Alkoholowych wpłynęły 3 wnioski 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 

organizowane są warsztaty i pogadanki, przeprowadzono 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 (niestety w 2020 roku taki wyjazd 

nie był organizowany z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju).  

Programy i badania profilaktyczne oraz propagowanie zdrowego stylu życia 

realizowane są także przez działające na terenie gminy Ośrodki Zdrowia. W roku 2020 r. 

zakres profilaktyki był okrojony z powodu panującej pandemii i ograniczonej 

działalności placówek oświatowych. Zrealizowano tylko dla klas szkoły podstawowej 

dwa programy profilaktyczne dotyczące środków uzależniających i poruszono temat 

dopalaczy i zagrożeń z nimi związanych. 

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.  

Działający Zespół Interdyscyplinarny zajmuje się prowadzeniem procedury Niebieskich 

Kart. W roku 2020 - 13 rodzin objętych było procedurą NK. Umorzono z lat ubiegłych 6 

postępowań Niebieskiej Karty z powodu zrealizowania planu pracy z rodzinami nimi 

objętymi. 

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. 

Misją i celem strategicznym w zakresie pomocy społecznej jest świadczenie 

wszechstronnie dostępnej pomocy dla mieszkańców w przezwyciężaniu trudnych 

sytuacji życiowych z pełnym wykorzystaniem własnych uprawnień i możliwości dając 

potrzebującym mieszkańcom bezpieczeństwo społeczne i socjalne.  

Samorząd dokłada wszelkich starań aby w procesie świadczenia pomocy społecznej 

dziać partnersko z podmiotami świadczącymi pomoc i instytucjami pozarządowymi. 
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Usługi te wykonywane są rzetelnie zgodnie z literą prawa możliwościami finansowymi 

oraz poczuciem empatii pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Strategia i wynikające z niej programy czy projekty to dokumenty otwarte elastyczne 

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. 

Adresatami programu są rodziny wychowujące dzieci i zamieszkałe na terenie gminy 

Polska Cerekiew. 

Zgodnie z założeniami programu w roku 2020 objętych wsparciem asystenta rodziny 

było 8 rodzin mających trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Działania 

podejmowane przez asystenta obejmowały m.in.:    

 motywowanie do systematycznego sprzątania mieszkania i utrzymywania 

porządku; 

 trening higieniczny – kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o zdrowie i 

higienę; 

 monitorowanie sytuacji szkolnej dzieci rodzin objętych asystenturą poprzez stały 

kontakt z wychowawcami i pedagogami szkolnymi, wspólne odrabianie zadań 

domowych z dziećmi oraz pomoc w trudnościach szkolnych; 

 pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (sporządzanie CV klientów, 

przekazywanie aktualnych ofert pracy, mobilizowanie do kontaktów z 

pracodawcami); 

 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (m.in. wsparcie w pisaniu pozwu o 

ustanowienie alimentów, wniosku o rozwód, podwyższenie alimentów, czy 

prawne uregulowanie kontaktów z dziećmi); 

 łagodzenie konfliktów wewnątrzrodzinnych; 

 udzielanie wsparcia emocjonalnego klientom w trudnych sytuacjach życiowych; 
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 pomoc w znalezieniu rozwiązań kompromisowych sytuacji problemowych; 

 kształtowanie u członków rodziny pozytywnej samooceny oraz wiary we własne 

możliwości i poczucia sprawstwa; 

 pomoc w poszukiwaniu mieszkania; 

 wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez edukację w 

zakresie prawidłowych postaw rodzicielskich, stawiania wymogów, granic przy 

zastosowaniu odpowiedniego systemu kar i nagród; 

 zacieśnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego i 

rozwijanie zainteresowań dzieci (gry planszowe, zabawy z wykorzystaniem 

artykułów plastycznych); 

 trening komunikacji interpersonalnej; 

 trening budżetowy; 

 poprawa funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym; 

 wypracowanie prawidłowych wzorców funkcjonowania w rodzinie; 

 pomoc w ustaleniu podziału obowiązków domowych i planu dnia; 

 mobilizowanie do utrzymywania abstynencji; 

 motywowanie do systematycznego leczenia psychiatrycznego (stosowanie się do 

zaleceń lekarzy, pozostawanie w stałym kontakcie z lekarzem prowadzącym); 

 odpowiadanie na bieżące problemy rodziny; 

 pozostawanie w stałym kontakcie z prowadzącym rodzinę pracownikiem 

socjalnym i kuratorem rodzinnym w celu bieżących konsultacji, wymiany 

informacji oraz planowania dalszej współpracy i inne. 

 

Tabela 1. Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny wg sołectw w 2020 
L.p. Sołectwo Liczba rodzin Liczba dzieci 

w rodzinie 

1 Ciężkowice 1 5 

2 Dzielawy 0  

3 Grzędzin 0  

4 Jaborowice 0  

5 Koza 0  

6 Ligota Mała 1 3 

7 Łaniec 0  

8 Mierzęcin 0  

9 Polska Cerekiew 5 12 

10 Połowa 0  
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11 Witosławice 0  

12 Wronin 0  

13 Zakrzów 1  

 RAZEM 8 20 

 
W ramach wykonywanych obowiązków, asystent rodziny współpracował między innymi 

z instytucjami takimi jak: 

 Placówki oświatowe: szkoły, przedszkola, Zespół Szkół Specjalnych w 

Kędzierzynie-Koźlu, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kłodzku, 

 Służba zdrowia, 

 Zespół Kurateli Sądowej, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu, 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kędzierzynie -Koźlu, 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy 

w Polskiej Cerekwi. 

 

Problemy występujące w rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny: 

 bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, 

 rodzina niepełna, 

 ubóstwo, 

 bezrobocie, 

 ograniczona władza rodzicielska nad dziećmi, 

 znaczny konflikt między małżonkami lub członkami rodziny, 

 problemy finansowe, znaczne zadłużenia, 

 zaburzenia w funkcjonowaniu dziecka. 

 

W roku 2020 koszty realizacji usługi asystenta rodziny wyniosły łącznie 27.381,18 zł, w 

tym: 

 środki własne 26.531,18 zł, 

 środki z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych 850,00 zł. 

 

Ponadto we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie -

Koźlu zapewniona jest dzieciom z terenu gminy Polska Cerekiew piecza zastępcza w 
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rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo- wychowawczych. Opłacono 

pobyt w rodzinie zastępczej 6 dzieci oraz 2 dzieci w placówkach opiekuńczo -

wychowawczych (domy dziecka) z terenu gminy Polska Cerekiew. Koszt utrzymania 

dzieci wyniósł w 2020 r. 105.649,15 zł. 

 

Na terenie gminy Polska Cerekiew były również prowadzone dwa programy 

profilaktyczne rekomendowane przez Państwową Agencję do Spraw Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Programy odbyły się przy współpracy z Gminną Komisją 

Alkoholową w Polskiej Cerekwi. W pierwszym Programie pt. „Cukierek” brały udział 

klasy I-IV. Celem programu było: 

 przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków 

uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, 

 umiejętność zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi, 

 rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia, 

 wzmacnianie pozytywnego obrazu samego sienie i samooceny, 

 nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym, 

 kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi, 

 nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych, 

 rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu 

pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w 

problemach wydarzających się na terenie szkoły. 

W drugim programie pt: „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” brały udział klasy VI – 

VIII. Jego celem było dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat 

„dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich zażywania, a w konsekwencji zwiększenie 

ostrożności i zmniejszenie otwartości na kontakty z tymi produktami. Program oprócz 

dostarczania młodzieży wiedzy na temat „dopalaczy” poruszył tematykę najczęściej 

używanych substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol, nikotyna, amfetamina i 

marihuana.  

W 2020 r. kuratorzy sądowi i społeczni na terenie gminy Polska Cerekiew realizowali 

swoje działania z 19 rodzinami zgodnie z orzeczeniami Sądu. 

Z uwagi na panującą pandemię instytucje zmuszone były do ograniczenia kontaktów z 

podopiecznymi. Swoją działalność prowadziły w sposób zdalny, poprzez kontakt 

telefoniczny, a w szczególnych sytuacjach kontaktowały się osobiście.  
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5.4 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

  

Uchwałą nr XIII/77/2019  Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 listopada 2019 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 

2020 roku zrealizowano następujące działania profilaktyczne: 

  realizacja  programów  profilaktycznych: „Smak życia, czyli debata  o 

dopalaczach”  oraz „ Cukierki ” w ZSP we Wroninie. Koszt programów wynosił 

2400,00 zł 

 zakup materiałów profilaktycznych dla nauczycieli szkół podstawowych z terenu 

gminy w ramach projektu zintegrowanych działań profilaktycznych „Twoja 

postawa ma znaczenie”. Koszt materiałów profilaktycznych wynosił 1200,00 zł 

 zakup materiałów edukacyjnych „ SMART, to znaczy mądrze” - program  

profilaktyczny dla uczniów klas I-VIII dot. problemu uzależnień od Internetu i 

urządzeń mobilnych wywołanego epidemią COVID-19. Materiały opracowane w 

sposób  umożliwiający ich wykorzystanie do pracy zdalnej. Koszt zakupu wynosił 

1 845,00 zł 

 organizacja przy współpracy Policji Międzygminnego Turniej Piłki Nożnej –

impreza rekreacyjno sportowe  dla uczniów szkół promująca zdrowie i 

alternatywne spędzanie wolnego czasu bez uzależnień. Koszt zakupu nagród, 

piłek, medali wynosił 392,00 zł 

 diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych. Koszt opracowania diagnozy wynosił 

3 500,00zł 

 badanie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz zaliczka na poczet 

kosztów opinii biegłych do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu. Całkowity 

koszt wynosił 872,00zł 

 prowadzono świetlicę w Polskiej Cerekwi wyposażoną w sprzęt do ćwiczeń. 

Koszt utrzymania wynosił  2 312,00 zł. 

Ponadto zakupiono materiały edukacyjne dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, opłacono wynagrodzenie 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 2020 roku wpływy z tego tytułu 

wynosiły 71 944,68 zł, a realizacja programu 52 647,39 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 

2020 roku odbyła 7 posiedzeń, na których rozpatrzyła 3 wnioski o skierowanie na 

leczenie odwykowe oraz wydała 7 opinii dotyczących wydania zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. Na dzień 31 grudnia 2020 roku w gminie działały 3 punkty 

gastronomiczne posiadające zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych oraz 7 punktów detalicznych posiadających zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych. W porównaniu do  2019 roku liczba punktów detalicznych 

zmniejszyła się o 2 punkty. 

 
 
5.5 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 
 

Uchwałą nr XIII/78/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 listopada 2019 roku 

przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. 

Gminny  program  przeciwdziałania  narkomanii  przyjmowany  jest na każdy rok 

kalendarzowy. Z diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych dotyczących substancji 

psychoaktywnych: narkotyki i dopalacze wynika, że ankietowani uczniowie młodszych 

klas (4-6) szkoły podstawowej jednogłośnie odpowiedzieli, że nigdy nie próbowali 

narkotyków ani dopalaczy. W przypadku uczniów starszych  klas (7-8) wynosi 2%. 

Dlatego też biorąc pod uwagę powyższe głównym celem programu w 2020 roku były 

działania profilaktyczne realizowane poprzez:  

 zakup materiałów profilaktycznych „Narkotyki? to mnie nie kręci” dla uczniów 

szkół z terenu gminy. Koszt zakupu materiałów edukacyjnych wynosił 540,00 zł  

 zakup biletów wstępu do teatru na spektakl profilaktyczny wynosił 900,00 zł.  

  

 6. Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Uchwałą nr XIII/72/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 listopada 2019 

roku przyjęto program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku. Celem głównym programu 
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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 

sportowo-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, 

- 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 

wymagającym interwencji terapeutycznej i usprawnienia leczniczego, 
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- pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz 

rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych. 

Realizując powyższe cele w 2020 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 – 27 000,00 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 – 15 000,00 zł.  

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

„Unia” Polska Cerekiew, które zwróciło całą dotację, Luks „Atena” wykorzystała 3 880,00 

zł, a Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim wykorzystało 

14 460,00 zł. 

Roczny program współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 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. 

 

V. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

  

 
W 2020 roku Rada Gminy w Polskiej Cerekwi podjęła 46 uchwał. 

Na podjętych 46 uchwał: 

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

2020, 
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  7 uchwał dotyczyło zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej, 

 1 uchwała dotyczyła budżetu Gminy Polska Cerekiew na rok 2021 

 1 uchwała dotyczyła zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

 6 uchwał dotyczyło przyjęcia programów, 

 3 uchwały dotyczyły udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-

Kozielskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego 

transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności, 

 1 uchwała dotyczyła udzielenia pomocy finansowej Gminie Bierawa, 

 1 uchwała dotyczyła zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok, 

 1 uchwała dotyczyła udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok, 

 1 uchwała dotyczyła udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Polska Cerekiew 

za rok 2019 

 2 uchwały dotyczyły przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

 2 uchwały dotyczyły określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Polska 

Cerekiew na rok szkolny 2019/2020 oraz 2020/2021 

 1 uchwała dotyczyła określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

 

W Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego opublikowanych zostało 20 uchwał. 

Wszystkie uchwały przekazane zostały merytorycznym pracownikom celem realizacji, 

wywieszane na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.   

Szczegółowy wykaz uchwał znajduje się pod adresem  

http://bip.polskacerekiew.pl/2450/1350/uchwaly-podjete-w-2020-roku.html  

 

  

VI. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI 
 
1. Przynależność do Związków, Stowarzyszeń, Fundacji  

W 2020 roku Gmina Polska Cerekiew należała do następujących związków, 

stowarzyszeń i fundacji: 

 Związek Gmin Śląska Opolskiego, 

http://bip.polskacerekiew.pl/2450/1350/uchwaly-podjete-w-2019-roku.html
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 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. 

Z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz czasowym zamknięciem granic z w/w 

krajami w 2020 roku nie odbyły się planowane na ten rok wydarzenia kulturalne z 

gminami partnerskimi. 

 

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 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 



RAPORT O STANIE GMINY ZA 2020 ROK 

49 

 

 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.  

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną udział w w/w zebraniach i posiedzeniach w 

większości odbywał się na zasadzie wideokonferencji. 

 

 

VIII. INWESTYCJE 
 
Wydatki inwestycyjne w 2020 roku przedstawiały się następująco: 

1. Transport i łączność - wykonanie wyniosło 23 370,00 zł na mapy i dokumentację 

projektową na budowę drogi transportu rolnego w Zakrzowie i przebudowę drogi w 

miejscowości Łaniec. 

2. Administracja publiczna – wykonanie wyniosło 12 230,00 zł na wymianę drzwi 

wejściowych do urzędu . 

3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie wyniosło 2 224 629,94 zł 

na budowę kanalizacji we Wroninie 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 WO 2014-2020, co umożliwiło pozyskanie środków europejskich w kwocie 

1 500 000,00 zł.  

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

ochroną przeciwpożarową w szkole w Polskiej Cerekwi . 

5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 27 999,88 zł na zakup altany 

do sołectwa Wronin oraz na ogrodzenie placu zabaw w Jaborowicach. 

  

Wszystkie zaplanowane w 2020 roku zadania inwestycyjne zostały wykonane. 
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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 od 2020. 

Realizację zadania przewidziano na rok 2020. Koszty realizacji robót budowlanych 

wynoszą 3 237 499,48 zł. W roku 2020 wykonano sieć kanalizacji wraz z 

przykanalikami, przepompownię ścieków oraz kolektor ciśnieniowy. Koszt tych robót 

wyniósł 2 198 637,96 zł. Panująca w kraju i na świecie sytuacja epidemiologiczna w 

sposób bardzo znaczący sposób wpłynęła na tempo realizacji inwestycji. Dodatkowo 

ograniczenia w produkcji oraz opóźnienia w dostawie materiałów niezbędnych do 

realizacji inwestycji a także rozpoczynający się okres jesienno-zimowy, niesprzyjający 

realizacji robót drogowych spowodował przeniesienie części robót związanych z 

odtworzeniem nawierzchni z warstw bitumicznych na rok 2021. Na koszt tych robót 

przewidziano 1 038 861,52 zł.  

 

2. W ramach tzw. projektów „miękkich” 
 
 W 2020 r. złożono wnioski o dofinansowanie na realizację projektów pn.: 

 "Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Zakrzowie" na kwotę 53 657,90 

zł,  

 "GRAJmy RAZEM – orkiestrowo i sportowo!" na kwotę 50 125,00 zł.  

Wnioski o dofinansowanie zostały pozytywnie ocenione, jednakże z powodu sytuacji 

epidemiologicznej podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji wydarzeń kulturalnych w 

2020 roku ze względu na wprowadzone obostrzenia w kraju i bezpieczeństwo 

mieszkańców.  
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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 2020 okazał się rokiem nieprzewidywalnym. Od połowy marca na terenie 

całego kraju wprowadzono stan epidemii. Mimo to trzeba powiedzieć że był to dobry 

rok, bogaty w inwestycje i remonty. Poza dużymi inwestycjami gmina systematycznie 

prowadzi remonty nawierzchni drógi 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. W 2020 roku rozpoczęto techniczną 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 2020 roku nadal realizowano zadania w ramach funduszu sołeckiego. 

Nowością stało się dodatkowe wsparcie sołectw budżetu samorządu województwa 

opolskiego w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej”. Wszystko to 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 temu w wioskach 

powstają atrakcyjne skwery, miejsca do ćwiczeń na świeżym powietrzu itp.  

Niestety z uwagi na stan epidemiczny nie było możliwe organizowanie wydarzeń 

kulturalnych skierowanych do zróżnicowanych grup odbiorców. Mimo tego na terenie 

gminy Polska Cerekiew dzieje się wiele. Aby być na bieżąco, zachęcamy do odwiedzania 
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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 2020 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. 

 
 


