Uchwała Nr XIV/ 115/2004
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi
z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Polska Cerekiew.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 , Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z
2004 r. Nr 102, poz.1055/ Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala, co następuje :

§1

Przyjmuje się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Polska Cerekiew stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Leonard Kasper
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PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY POLSKA CEREKIEW
1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU LOKALNEGO
Obszar realizacji planu
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Polska Cerekiew wdraŜany będzie w ramach
czterech obszarów:
- Infrastruktura ochrony środowiska ,
- Gospodarka i rynek pracy ,
- Infrastruktura komunikacyjna ,
- Sfera społeczna i bezpieczeństwo publiczne.
Jednocześnie dla kaŜdego z obszarów wyznaczono szczegółowy zasięg terytorialny
interwencji planu, a takŜe określono inne uwarunkowania oraz szczegółowe
ograniczenia związane z realizacją konkretnych zadań. Informacje w tym zakresie
przedstawiono w poniŜszym zestawieniu.

Obszar
interwencji

Zasięg terytorialny

Inne uwarunkowania oraz
ograniczenia szczegółowe

Infrastruktura
ochrony
środowiska

Wyłącznie miejscowości :
Zakrzów
Jaborowice
CięŜkowice
Ligota Mała
Polska Cerekiew

Zadania związane ze sferą ochrony
środowiska naturalnego (ochrona wód )
kanalizacja sanitarna

Gospodarka
i rynek pracy

Miejscowości :
Polska Cerekiew
Zakrzów - dla zadań z zakresu turystyki
CięŜkowice

Pozostała część terenu gminy moŜe
zostać objęta interwencją w ramach
Planu Odnowy Wsi

Infrastruktura
komunikacyjna

Teren całej gminy

Zadania długofalowe o oddziaływaniu
lokalnym

Sfera społeczna Teren całej gminy ( dla zadań
i bezpieczeństwo środowiskowych )
Miejscowości :
Zakrzów i Polska Cerekiew dla zadań z
zakresu turystyki i kultury

W ramach planu realizowane będą
zadania związane z poprawą
bezpieczeństwa publicznego oraz projekty
w sferze turystyki i kultury

Oświata
i wychowanie

Remont kapitalny budynku szkolnego
w Polskiej Cerekwi , zastosowanie
alternatywnych źródeł energii

Miejscowość Polska Cerekiew
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Obok projektów objętych Planem Rozwoju Lokalnego na terenie gminy Polska
Cerekiew w latach 2004-2006 realizowane będą zadania komplementarne wobec
zadań planu , głównie w obrębie następujących obszarów :
oświata i wychowanie,
gospodarka i rynek pracy,
turystyka i kultura,
sfera społeczna i bezpieczeństwo.
Wyznaczony okres jest zgodny z zapisem działań nr 3.1 pn „Obszary wiejskie „
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (uzupełnienie
programu ).
Okres realizacji planu
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Polska Cerekiew obejmuje lata 2004-2006 dokładnie
wpisując się w treść strategii rozwoju gminy .
Przyjęcie takiego horyzontu czasowego związane jest z perspektywą realizacji
szeregu zadań w okresie 2004-2006 .
Jednocześnie zakłada się , Ŝe po zakończeniu realizacji planu przygotowana
zostanie jego druga edycja obejmująca lata 2007-2010, która odpowiadać będzie II
okresowi wdraŜania strategii gminnej.
2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE
OBJĘTYM WDRAśANIEM PLANU
POŁOśENIE, POWIERZCHNIA, LUDNOŚĆ
PołoŜenie
Gmina Polska Cerekiew połoŜona jest w południowo-wschodniej części województwa
opolskiego, w odległości 70 km od miasta wojewódzkiego Opole , 15 km od
Kędzierzyna – Koźla i 20 km od Raciborza. Gmina połoŜona jest w zasięgu
oddziaływania subregionalnego ośrodka miejskiego
Kędzierzyna-Koźla , skupiającego urzędy , instytucje , placówki i obiekty usługowe w
zakresie administracji rządowej ,specjalnej , lecznictwa zamkniętego i
specjalistycznego , szkolnictwa ponadpodstawowego, kultury
i sztuki oraz sportu. Drugim uzupełniającym ośrodkiem usługowym jest miasto
Racibórz .
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 , a
gmina Polska Cerekiew sąsiaduje z gminą Rudnik.
Przez teren gminy przebiega międzyregionalna droga krajowa Opole – Pszczyna –
Zgorzelec.
Część terenu gminy obejmuje obszar chronionego krajobrazu „Wronin - Maciowakrze
„ przebiega z miejscowości Chrósty wzdłuŜ toru kolejowego w kierunku wschodnim i
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południowo – wschodnim do miejscowości Dzielawy , dalej drogą przez Witosławice
do BłaŜejowic skąd w kierunku południowym do granicy województwa. Granicą tą w
kierunku zachodnim do przecięcia z drogą nr 417 w miejscowości Szczyty . Dalej
drogą tą na północny – zachód przez Maciowakrze do przecięcia z torem kolejowym
w miejscowości Dobrosławice i dalej torem kolejowym do miejscowości Chrósty.
Powierzchnia
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Gmina Polska Cerekiew zajmuje powierzchnię 6024 ha/60 km /.
W skład gminy wchodzi 13 sołectw . Są to : CięŜkowice - 853 ha, Dzielawy- 264 ha,
Grzędzin - 395 ha, Jaborowice - 311 ha , Koza-164 ha, Ligota Mała - 325 ha, Łaniec
–201 ha, Mierzęcin - 83 ha, Polska Cerekiew – 1124 ha , Połowa - 94 ha,
Witosławice - 231 ha, Wronin - 738 ha, Zakrzów- 1205 ha.
Ludność
Liczba ludności na koniec grudnia 2003 roku wynosiła 4852 mieszkańców , w tym
kobiet - 2548 , męŜczyzn – 2304.
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nazwa sołectwa

CięŜkowice
Dzielawy
Grzędzin
Jaborowice
Koza
Ligota Mała
Łaniec
Mierzęcin
Polska Cerekiew
Połowa
Witosławice
Wronin
Zakrzów

Źródło: dane z ewidencji ludności
urzędu gminy

Liczba ludności na koniec grudnia 2003 r.
razem
w tym
kobiety
męŜczyźni
432
229
203
183
92
91
362
185
177
211
101
110
90
51
39
183
97
86
160
93
67
63
35
28
1 441
766
675
64
31
33
223
122
101
367
188
179
1 073
558
515
4 852
2 548
2 304
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Gęstość zaludnienia ok. 80 osób/km
Obecna sytuacja demograficzna gminy oraz prognoza demograficzna do roku 2015
stawia przed koncepcjami zagospodarowania przestrzennego szereg złoŜonych
zagadnień , które naleŜy rozpatrywać z punktu widzenia szans i zagroŜeń rozwoju
gminy. W ostatnich latach obserwujemy spadek udziału grupy przedprodukcyjnej , a
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szczególnie dzieci i młodzieŜy w wieku 0-6 lat , a jednocześnie wzrost grupy
poprodukcyjnej .
Obserwujemy systematyczny spadek liczby urodzeń .
W ostatnim dwudziestoleciu przyrost ludności charakteryzował się wartością ujemną.
Oznacza to , Ŝe cały przyrost naturalny ludności tego okresu / urodzenia –zgony /
wyemigrował za granicę. Procenty te powodują zmniejszenie ludności gminy oraz
starzejące się i wyludniające wsie.
poszczególne lata
razem
Liczba
Urodzeń
Liczba
zgonów

1999
45

2000
15

50

38

-5

- 23

2001
43

2002
43

2003
30

176

47

44

47

226

-5

-1

-17

- 50

źródło: dane z ewidencji ludności urzędu gminy

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Gmina Polska Cerekiew charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, na którą składa
się obniŜenie Kotliny Raciborskiej obejmujące środkowo –północną część gminy oraz
teren podgórski PłaskowyŜu Głubczyckiego.
Rzeźba terenu jest bardzo bogata i zmienia się w róŜnych częściach gminy z równej na
falistą , pagórkowatą i wysokopagórkowatą , rozczłonowaną przez szereg dolin, często
suchych. Występujące tu pagórki są zazwyczaj rozległe , płaskie lub słabo zaokrąglone
i opadają ku otaczającymi je doliną wyraźnymi zboczami.
Na około 73% powierzchni gminy Polska Cerekiew nachylenie terenu waha się od 0-5
stopni i nie stwarza większych trudności w wykonywaniu zabiegów agrotechnicznych
przy uprawach rolnych .Na pozostałym obszarze deniwelacja sięga nawet 40 m., a
strome zbocza często osiągają spadki od 8-15% stwarzając powaŜne trudności w ich
uprawie. Występuje teŜ zjawisko erozji , potęgowane przez gruntu lessopodobne.
/zastanowić się czy tu nie wpisać , Ŝe pomimo tych warunków gmina nie uzyskała
statusu gminy o trudnych warunkach .
Teren gminy połoŜony jest w dorzeczu Odry , jego jedynymi większymi ciekami
wodnymi jest potok Cisek- bezpośredni dopływ do Odry oraz potok Wrońska Woda ,
który jest lewobrzeŜnym dopływem tego pierwszego.
WzdłuŜ zachodniej granicy przepływa niewielki bezimienny ciek będący
prawobrzeŜnym dopływem potoku Olszówka.
Gęstość sieci rzecznej osiąga jedna z najniŜszych wartości na terenie województwa
opolskiego /0,00-2,00/.
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Deficyt wody zlokalizowany jest na dopływach rzeki Odry , wśród których znajduje
się potok Cisek .
Niebagatelne znaczenie dla deficytu powierzchniowego stanowią zasoby wód
podziemnych , których wielkość na terenie gminy jest zadawalająca .Tereny
wododziałów /potoku Cisek- teren Kozy i Wrońska Woda - Zakrzów / wymagają
podjęcia działań proekologicznych , proekologicznych tym szczególnie zwiększenia
zadrzewienia.
FINANSE GMINY
Dochody budŜetu gminy w roku 204 zostały zaplanowane na poziomie 9 mln .zł
Wykazują one wzrost w stosunku do roku poprzedniego.
Wydatki budŜetu gminy w roku 2004 przewidziano na poziomie 9,7 mln. zł, co
stanowi znaczny wzrost w stosunku do ubiegłego roku. Zaplanowano duŜy udział
środków pozabudŜetowych.
Wydatki budŜetowe w latach 2000 – 2003 kształtują się na zbliŜonym poziomie.
Zbiorcze dane z wykonania budŜetu od roku 2000 oraz plan na 2004 r. zawarto w
poniŜszym zestawieniu.
rok

wydatki
/ zł /

2000
2001
2002
2003
2004/plan/

5 866 358
5 740 967
6 883 281
6 628 087
9 723 473

zmiana
rok
2000=100

dochody

6 060 623
6 548 356
7 423 844
6 961 003
9 084 635

97,9
117,3
113,0
165,8

Zmiana
rok 2000
=100
108,1
122,5
114.9
149,9

nadwyŜka
deficyt
194 265
807 389
540 563
332 916
- 749 803

Wskaźnik zadłuŜenia gminy w latach 2000 – 2003 stopniowo zmniejszał się z
poziomu ok.30% do niecałych 3%. ZadłuŜenie gminy utrzymuje się na bezpiecznym
pułapie.
PoniŜej zestawiono podstawowe wielkości w tym zakresie.
rok

2000
2001
2002
2003

Poziom zadłuŜenia / sprawozdanie RBZ,
wartości w zł/
1 738 571
1 198 818
1 163 074
205 579
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ZadłuŜenie dochodów
gminy
ogółem
29,7
18,37
15, 7
2,96

Gmina Polska Cerekiew stworzyła listę wieloletnich zadań inwestycyjnych, których
realizacja przewidywana jest w perspektywie średniookresowej. Zestawienie to
obejmuje 6 projektów zaś łączna wielkość nakładów przewidywanych do poniesienia
na te zadania w latach 2004 – 2006 wynosi 10 141 284 zł , co przedstawiono poniŜej.
Program inwestycyjny

lata
2004

Modernizacja
Kotłowni w Szkole
Podstawowej i
Gimnazjum w Polskiej
Cerekwi
Modernizacja kotłowni
w Szkole Podstawowej
we Wroninie
Modernizacja ulicy.
Konarskiego w
Polskiej Cerekwi
Budowa kanalizacji w
Zakrzowie
Budowa kanalizacji w
CięŜkowicach,
Jaborowicach, Ligocie
Małej
Komputeryzacja
urzędu w ramach
projektu „e-urząd dla
mieszkańca
Opolszczyzny”
Remont i modernizacja
budynku urzędu gminy

2005

2006

x

x

x

x

x

x

x

x

łączne
nakłady

nakłady nakłady nakłady
w 2004 r w 2005 r w 2006 r

717 896

717 896

239 000

239 000

440 000

440 000

4 739 900

2 986 423

1 753 476

3 964 669

936 808

3 027 861

19 525

19 525

39 819

x

769

150 000

x

Ogółem :

10 291 284
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150 000

1 397 665

4 092 756

4 800 862

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Według stanu na początek 2004 roku Gmina Polska Cerekiew dysponowała
następującymi urządzeniami z zakresu infrastruktury społecznej :
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkola - 3 placówki , (Polska Cerekiew , Zakrzów , Wronin )
Przedszkole Publiczne w Polskiej Cerekwi :
- ilość miejsc w przedszkolu - 72
- ilość dzieci
- 66
- ilość nauczycieli
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Przedszkole Publiczne w Zakrzowie :
- ilość miejsc w przedszkolu - 50
- ilość dzieci
- 25
- ilość nauczycieli
2
Przedszkole Publiczne we Wroninie
- ilość miejsc w przedszkolu - 44
- ilość dzieci
- 32
- ilość nauczycieli
3
Szkoły Podstawowe - 2 placówki , ( Polska Cerekiew i Wronin)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Cerekwi
- ilość oddziałów
- 9
- ilość dzieci
- 187
- ilość nauczycieli
- 7
Publiczna Szkoła Podstawowa we Wroninie
- ilość oddziałów
- 6
- ilość dzieci
- 98
- ilość nauczycieli
- 11
Gimnazjum 1 placówka
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Publiczne Gimnazjum w Polskiej Cerekwi
- ilość oddziałów
- 7
- ilość młodzieŜy
- 187
- ilość nauczycieli
- 15
W gminie dzieci nie są objęte opieką w Ŝłobkach oraz nie ma placówek szkolnictwa
średniego i wyŜszego.
SŁUśBA ZDROWIA
- ośrodki zdrowia – 2 placówki
- 2 gabinety lekarskie
- 1 gabinet stomatologiczny
- apteka - 1 placówka
Stacja opieki nad chorym w domu Caritas - 1 placówka
- 1 gabinet rehabilitacyjny
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
- ochotnicza straŜ poŜarna
- Policja

- 5 jednostek
- 1 posterunek (referat dzielnicowych/ funkcjonariuszy
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OBSŁUGA ROLNICTWA
-Oddział Powiatowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Polskiej
Cerekwi.
KULTURA
Biblioteki – Gminna Biblioteka Publiczna
+ dwie filie biblioteczne /Zakrzów i Grzędzin/
Świetlice wiejskie :
Grzędzin
Jaborowice
WitosŁawice
Mierzęcin
Koza
Dom Kultury Mniejszości Niemieckiej Polska Cerekiew z bazą noclegową
Ruiny zamku w Polskiej Cerekwi Kościoły - 3
Na infrastrukturę kulturalno-organizacyjną składają się następujące organizacje:
- Klub Kobiet Śląskich
- Związek Emerytów i Rencistów
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- Stowarzyszenie na rzecz współpracy z Gminą partnerską Rieste
Gmina zawarła dwa układy partnerskie
1. Z Niemcami - gmina Rieste
2. Z Czechami - gmina Svetla Hora

SPORT REKREACJA I TURYSTYKA
Boisko Sportowe Oświetlone + Szatnia Sportowa
Klub Sportowy Orzeł
Oldboje
Kluby Tenisowe 2
Klub Jeździecki „Lewada”
- ujeŜdŜalnie
- boisko
Gmina Polska Cerekiew nie rozwinęła do tej pory funkcji turystyczno – rekreacyjnej.
Brak jest w gminie ośrodków rekreacyjnych i wypoczynkowych, zorganizowanej bazy
noclegowej ,odpowiedniej bazy gastronomicznej i innych urządzeń turystycznych w
tym szlaków turystycznych , spacerowych i rowerowych.
Zadania te mogą być realizowane na bazie jeździectwa i Ludowego Klubu
Jeździeckieckiego „Lewada” w Zakrzowie przy odpowiednim zainwestowaniu w tą
dziedzinę Ŝycia.
Co roku w Zakrzowie odbywa się impreza masowa o charakterze sportoworekreacyjno- kulturalnym.
Odbywają się teŜ Koncerty Floriańskie promujące kulturę i muzykę.

GOSPODARKA - poza rolnicze formy aktywności
Dominującą funkcję w strukturze gospodarstw gminy pełni rolnictwo.
NajwaŜniejszym zakładem przetwórstwa rolno – spoŜywczego jest Cukrownia
„Cerekiew „ w CięŜkowicach.
Oczekiwania Cukrowni
1. Budowa dróg transportu buraków
2. Przygotowanie miejsca włączenia ścieków socjalno – bytowych
Poza rolnicze formy działalności są stosunkowo słabo rozwinięte .
Na terenie gminy działają 133 podmioty gospodarcze niezwiązane z rolnictwem .
92% z nich naleŜy do osób fizycznych , najwięcej, bo prawie 53% prowadzi
działalność gospodarczą o profilu handlowym i naprawczym
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Podmioty te zawarto w poniŜszym zestawieniu :
Podmioty gospodarcze
Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo
przemysł
Handel i naprawy
Gastronomia
Transport, gospodarka magazynowa, łączność
Pośrednictwo finansowe
Ochrona zdrowia i opieka
Pozostała działalność
Edukacja
Razem :

%
Liczba
2
1
70
1
5
2
3
43
6
133

1,5
0,75
52,63
0,75
3,76
1,5
2,26
32,33
4,52
100

Brak jest równieŜ wyraźnej specjalizacji . Praktyczne nie wytwarza się wyrobów
związanych z lokalną tradycją / rzemiosło /,oraz nie preferuje się specjalnych
związanych z tym terenem usług.
Jednocześnie brak jest na terenie duŜych podmiotów gospodarczych.
Do największych pracodawców na terenie gminy naleŜą :
1. Cukrownia „Cerekiew” w CięŜkowicach
2. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Młyn-Pol” w Polskiej Cerekwi
3. Urząd Gminy wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi /szkoły,
przedszkola. GOPS, biblioteka/
4. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie – Koźlu Oddział w Polskiej
Cerekwi
5. Powiatowy Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w
Polskiej Cerekwi
6. Gospodarstwo Rolne CięŜkowice
7. Ludowy Klub Jeździecki „Lewada” w Zakrzowie
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Na terenie gminy do końca lutego 2004 roku zarejestrowanych było 215 osób w tym
119 kobiet i 96 męŜczyzn.
Niepokojącym jest wzrost bezrobocia w ostatnich latach. Obrazuje to poniŜsza tabela.

Liczba bezrobotnych w tym
Rok

Liczba
ludności

2002 4961
2003 4852
2004 4820
marzec

ogółem
160
151
215

kobiet

męŜczyzn absolwenci

99
99
119

61
52
96

8
11
16

Liczba osób
pozbawiona
prawa do
zasiłku
138
132
194

Zdecydowana większość bezrobotnych, pozbawiona jest zasiłku .
Znaczna jest teŜ na terenie gminy skala bezrobocia ukrytego. Szacuje się, Ŝe
rzeczywista liczba bezrobotnych moŜe być trzy a nawet czterokrotnie większa niŜ
wynika to z oficjalnych danych publikowanych przez słuŜby zatrudnienia.
Niepokojącym jest fakt, Ŝe wśród bezrobotnych są absolwenci szkół zawodowych,
średnich i wyŜszych.
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
W strukturze uŜytków rolnych grunty orne stanowią 77,85%, łąki 6.72 %, pastwiska
1,48 %, sady zaledwie 0,28 %.
Tak więc głównym kierunkiem rolniczego uŜytkowania gruntów jest kierunek polowy
z udziałem łąk i pastwisk.
W klasyfikacji bonitacyjnej przewaŜają gleby bardzo dobre i dobre co obrazuje
poniŜsza tabela

klasa bonitacji
I
II
III a
III b
IV a
IV b
V
VI

powierzchnia w ha
218,05
1.694,50
1.920,41
152,28
232,84
64,31
39,37
16,54
12

%
3,62
28,13
31,88
2,53
3,86
1,07
0,65
0,27

Reasumując klasyfikacja bonitacyjna gleb kształtuje się powyŜej średniej
wojewódzkiej i pozwala zaliczyć gminę Polska Cerekiew do grupy gmin o wybitnie
korzystnych warunkach glebowych i klimatycznych dla rozwoju rolnictwa w
województwie opolskim.
W strukturze własnościowej gospodarstw rolnych dominuje sektor indywidualnych
gospodarstw rolnych, który zajmuje 3 948 ha uŜytków rolnych.
Średnia wielkość gospodarstwa wynosi ok.6 ha.
Indywidualne gospodarstwa rolne wg grup obszarowych.
Wielkość
gospodarstwa
rolnego
Do 1 ha
1 - 5
5 - 10
10 - 15
15 i więcej ha
razem

liczba

udział - %

378
75
28
28
82
591

63,96
12,69
4,74
4,74
13,87

powierzchnia
/ w ha /
172,37
164,75
209,,58
355,80
2 384,70
3 287,20

średnia
powierzchnia
/ w ha /
0,46
2,20
7,48
12,71
29,08
5,56

Leśnictwo
Gmina Polska Cerekiew ze względu na swój typowo rolniczy charakter charakteryzuje
się bardzo niskim stopniem lesistości / lasy stanowią 5,13% ogólnej powierzchni
gminy/.
Lasy i grunty leśne zajmują 324 ha co klasyfikuje gminę Polską Cerekiew do jednej z
najbardziej bezleśnych gmin województwa opolskiego.
Obecnie na terenie gminy występują lasy w formie szczątkowej jako niewielkie
obszary lub małe zagajniki pełniące funkcję gospodarczą i krajobrazową.
8. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Poziom wyposaŜenia Gminy Polska Cerekiew w poszczególne elementy
infrastruktury technicznej jest bardzo zróŜnicowany i przedstawia się następująco :
ZAOPATRZENIE W WODĘ
Cała gmina zaopatrywana jest w wodę z wodociągu komunalnego zasilanego z ujęć
wody w miejscowościach Zakrzów i Polska Cerekiew ( AKSUW)
Łączna długość sieci wynosi 113 km sieci rozdzielczej i 1012 przyłączy.
Z wodociągu gminnego korzysta 95% mieszkańców tylko niektóre gospodarstwa
domowe nie są przyłączone do sieci.
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Istniejący na terenie gminy system wodociągowy jest prawidłowy , w dobrym stanie
technicznym.
Stacja uzdatniania wody Zakrzów zaopatruje w wodę równieŜ mieszkańców gminy
Cisek.
Wodociągi gminne administrowane są przez Firmę WODPOL Polska Cerekiew.

KANALIZACJA I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
Na obszarze Gminy Polska Cerekiew brak jest kompleksowej sieci kanalizacyjnej
sanitarnej i odpadowej.
Jednak miejscowość Polska Cerekiew poza niewielkimi wyjątkami jest w całości
skanalizowana .
Funkcjonuje oczyszczalnia ścieków o wydajności 270m³ na dobę do której podłączyć
moŜna większą część gminy. /maksymalna przepustowość 470m³ / dobę /
Na dzień dzisiejszy wykorzystywana jest jedynie w 30%
Łączna długość sieci wynosi 15 km.
Ścieki z pozostałych miejscowości gromadzone są w zbiornikach wybieralnych
(szambach) nie zawsze w właściwym stanie technicznym.
GOSPODARKA CIEPLNA
Na obszarze gminy nie występuje scentralizowana gospodarka cieplna .
Ogrzewanie obiektów i produkcja ciepłej wody uŜytkowej odbywa się indywidualnie
w oparciu o róŜne źródła energii (węgiel , drewno, gaz płynny, olej opałowy i energia
elektryczna ).
Niektóre obiekty publiczne i budynki jednorodzinne posiadają kotłownie olejowe.

GAZOWNICTWO
Gmina Polska Cerekiew nie posiada zgazyfikowanych miejscowości.
Większość mieszkańców korzysta z gazu płynnego.
TELEKOMUNIKACJA
Sieć łączności na obszarze gminy jest dobrze rozwinięta .
Sieć napowietrzna znajduje się we wszystkich miejscowościach z moŜliwością
podłączenia wszystkich potencjalnych abonentów .
Sieć telekomunikacyjna uzupełnia telefonia bezprzewodowa .
Na terenie gminy znajdują się dwa nadajniki wieŜowe ERY i PLUSA.
Brak jest jednak światłowodów co utrudnia dostęp do Internetu.
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ENERGETYKA
Przez teren gminy przebiega Napowietrzna Dwutorowa Linia Elektroenergetyczna
110 KV oraz Linia Elektroenergetyczna 400 KV.
Zasilanie odbiorców odbywa się z GPZ – 110/15 KV w CięŜkowicach liniami 15 KV.
System energetyczny nie powoduje ograniczeń w rozwoju gminy.

ODPADY KOMUNALNE

Gmina Polska Cerekiew posiada własne wysypisko stałych odpadów komunalnych w
CięŜkowicach.
Odpady przyjmowane są równieŜ z gmin Cisek i Reńska Wieś.
Do roku 2014 posiada ono stosowne pozwolenia .
Zbiórka odpadów odbywa się w pojemnikach na śmieci 120l. przez Firmę RETTMAN
pojemniki do segregacji rozstawione są we wszystkich wsiach.
Na terenie gminy występują sporadyczne nielegalne wysypiska śmieci , które
systematycznie są likwidowane.
KOMUNIKACJA
Sieć dróg gminnych wynosi ok. 28 km łącznej długości .
Nawierzchnia dróg jest zróŜnicowania i obejmuje drogi nieutwardzone oraz drogi
utwardzone o róŜnorodnej pod względem jakości nawierzchni bitumicznej lub
brukowej .
RóŜne są takŜe parametry techniczne dróg gminnych o róŜnej szerokości jezdni.
ZagroŜenia bezpieczeństwa ruchu na drogach wyŜszych i niŜszych klas związane są z
kolizyjnością istniejących skrzyŜowań , brakiem chodników , wydzielonych poboczy,
złym stanem technicznym nawierzchni.
9. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I EKOLOGIA
Gmina Polska Cerekiew charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, na którą składa
się obniŜenie Kotliny Raciborskiej obejmujące środkowo –północną część gminy oraz
teren podgórski PłaskowyŜu Głubczyckiego.
Rzeźba terenu jest bardzo bogata i zmienia się w róŜnych częściach gminy z równej na
falistą , pagórkowatą i wysokopagórkowatą , rozczłonowaną przez szereg dolin, często
suchych. Występujące tu pagórki są zazwyczaj rozległe , płaskie lub słabo zaokrąglone
i opadają ku otaczającymi je doliną wyraźnymi zboczami.
Na około 73% powierzchni gminy Polska Cerekiew nachylenie terenu waha się od 0-5
stopni i nie stwarza większych trudności w wykonywaniu zabiegów agrotechnicznych
przy uprawach rolnych .Na pozostałym obszarze deniwelacja sięga nawet 40 m., a
strome zbocza często osiągają spadki od 8-15% stwarzając powaŜne trudności w ich
uprawie. Pomimo tych niekorzystnych warunków Instytut Uprawy NawoŜenia i
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Gleboznawstwa nie zakwalifikował tych terenów do obszarów o niekorzystnych
warunkach gospodarowania .
Teren gminy połoŜony jest w dorzeczu Odry , jego jedynymi większymi ciekami
wodnymi jest potok Cisek-bezpośredni dopływ do Odry oraz potok Wrońska Woda ,
który jest lewobrzeŜnym dopływem tego pierwszego.
WzdłuŜ zachodniej granicy przepływa niewielki bezimienny ciek będący
prawobrzeŜnym dopływem potoku Olszówka.
Gęstość sieci rzecznej osiąga jedna z najniŜszych wartości na terenie województwa
opolskiego /0,00-2,00/.
Deficyt wody zlokalizowany jest na dopływach rzeki Odry , wśród których znajduje
się potok Cisek . Niebagatelne znaczenie dla deficytu powierzchniowego stanowią
zasoby wód podziemnych , których wielkość na terenie gminy jest zadawalająca
.Tereny wododziałów /potoku Cisek- teren Kozy i Wrońska Woda - Zakrzów /
wymagają podjęcia działań proekologicznych , tym szczególnie zwiększenia
zadrzewienia.
Część terenu gminy obejmuje obszar chronionego krajobrazu „Wronin - Maciowakrze
„ przebiega z miejscowości Chrósty wzdłuŜ toru kolejowego w kierunku wschodnim i
południowo – wschodnim do miejscowości Dzielawy , dalej drogą przez Witosławice
do BłaŜejowic skąd w kierunku południowym do granicy województwa. Granicą tą w
kierunku zachodnim do przecięcia z drogą nr 417 w miejscowości Szczyty . Dalej
drogą tą na północny – zachód przez Maciowakrze do przecięcia z torem kolejowym
w miejscowości Dobrosławice i dalej torem kolejowym do miejscowości Chrósty.

GŁÓWNE ZAGROśENIA EKOLOGICZNE

Podstawowe zagroŜenia w prawidłowym funkcjonowaniu środowiska naturalnego
związane są z :
- nieuregulowaną gospodarką wodno-ściekową powodującą zanieczyszczenie wód
podziemnych
i powierzchniowych .
- stosowanie środków chemicznych do zwalczania szkodników w lasach i na gruntach
rolnych
- stosowanie w uprawach nawozów mineralnych oraz nieczystości ciekłych
(gnojowica)
- zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi pasów terenu wzdłuŜ dróg
- nielegalne wysypiska odpadów
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Polityka proekologiczna
W ramach działalności oświatowej szkół podstawowych i gimnazjum prowadzone są
akcje , prezentacje i prelekcje uświadamiające dzieciom i młodzieŜy konieczność
ochrony środowiska przyrodniczego i jej zasobów .
Systematycznie corocznie prowadzone są zbiórki śmieci w lasach w ramach działań
proekologicznych pn. „Sprzątanie świata „.

3. POZYCJA STRATEGICZNA GMINY POLSKA CEREKIEW

Pozycja strategiczna gminy Polska Cerekiew została określona w oparciu o analizę
SWOT
MOCNE
Istnienie oczyszczalni ścieków gotowej do
przyjęcia
ścieków
Cały teren gminy objęty wodociągiem

SŁABE
Niedobory w zakresie infrastruktury
środowiskowej

Uporządkowana gospodarka odpadami – własne
wysypisko i segregacja odpadów

Brak kompleksowego systemu selektywnej
zbiórki
odpadów

Zanieczyszczenie cieków wodnych i gleb

Korzystne połoŜenie komunikacyjne
Niewystarczająca edukacja ekologiczna
Obszar ekologicznie czysty – wolny od
zanieczyszczeń przemysłowych
Dobrze rozwinięta sieć dróg

Zły stan techniczny dróg oraz niedobory w
zakresie
Infrastruktury około drogowej

Wysoki poziom dostępu do telefonii stacjonarnej,
pełna dostępność do sieci bezprzewodowej

Problemy drogowe w transporcie buraków
do Cukrowni

DuŜa podaŜ siły roboczej

Niski stopień rozwoju infrastruktury
informacyjnej

Szerokie moŜliwości rozwoju „Marki Lokalnej”
Potencjał w zakresie rozwoju turystyki
(agroturystyki) i rekreacji

Zły stan techniczny i zaplecza szkoły
podstawowej
Niski poziom wykształcenia

Wysoka pozycja sportów jeździeckich
Słaba oferta kształcenia młodzieŜy
Dobre warunki do rozwoju rolnictwa
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Wysoki poziom bezrobocia
Funkcjonujące Ośrodki Zdrowia
ZuboŜenie społeczności lokalnej
Silne poczucie toŜsamości lokalnej
Niska dochodowość produkcji rolnej
Dobre funkcjonowanie przedszkoli
Brak Zakładów Przetwórstwa Rolnego
Dobra sieć szkół
Brak specjalizacji w produkcji rolnej
Organizowanie masowych imprez sportowokulturalnych równieŜ międzynarodowych
Istnienie prasy lokalnej

Brak infrastruktury organizacyjnej i
ekonomicznej
sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorczości w
otoczeniu rolnictwa

DuŜe wsparcie procesu rozwojowego nauczycieli
Słabo rozwinięte usługi dla rolnictwa
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego dla wsi Zakrzów i Polska
Cerekiew

Niski poziom przedsiębiorczości poza rolniczej
Niewielka oferta w zakresie aktywizacji
bezrobotnych i absolwentów

Wyznaczony obszar dla rozwoju
przedsiębiorczości
i Ośrodka Jeździeckiego

Brak moŜliwych do wykorzystania zasobów
naturalnych

Rozwój CUKROWNI

Brak długofalowej koncepcji rozwoju
przestrzennego
Brak planów miejscowych
Niski poziom nakładów inwestycyjnych
ZagroŜenie patologiami
Niewystarczająca oferta zajęć dla dzieci
i młodzieŜy
Niewystarczająca promocja gminy
Nie uregulowana własność Ośrodków Zdrowia
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SZANSE

ZAGROśENIA

- dopływ kapitału i nowych technologii

- niski przyrost naturalny

- utrzymanie proekologicznego charakteru gminy

- niekorzystny dla samorządu terytorialnego
udział
w uzyskiwanych dochodach
- wysoki poziom bezrobocia w kraju

- ochrona krajowego rynku rolnego
- sprawne funkcjonowanie doradztwa rolniczego

- brak perspektyw zatrudnienia poza gminą
- poprawa relacji dochodowych produkcji rolnej
- spadek realnych dochodów ludności
- maksymalne wykorzystanie funduszy
europejskich
do rozwoju gminy

- brak zrozumienia społecznego dla
długoterminowych kierunków rozwojowych

- moda na sporty jeździeckie , agroturystykę
,folklor,
hipoterapię

- zbyt duŜa roszczeniowość

- zagospodarowanie obiektów inwentarskich po
PGR na nowoczesne obiekty dla koni

- zagroŜenia klęskami Ŝywiołowymi

- współpraca z gminami partnerskimi

- zagroŜenia przestępczością

- niska siła nabywcza społeczeństwa (bariera
popytu)

CECHY NEGATYWNE

CECHY POZYTYWNE
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4. STRESZCZENIE REALIZOWANEJ STRATEGII

Strategia rozwoju Gminy Polska Cerekiew przygotowana została w średniookresowym
horyzoncie planistycznym i obejmuje okres do 2010 roku.
Dla strategii wyznaczono dwa zasadnicze etapy realizacji :
• Etap I obejmujący lata 2004-2006
• Etap II obejmujący lata 2007-2010
Przyjęcie takiego podziału związane jest zarówno z perspektywą realizacji szeregu
zadań strategii w okresie 2004-2006 jak i z perspektywą finansową tych zadań
zarówno ze środków własnych jak i ze źródeł pozabudŜetowych.
Zbiega się równieŜ z okresem programowania środków pomocowych pochodzących z
Unii Europejskiej.
Strategia przygotowana została w pewnej uporządkowanej strukturze hierarchicznej.
Poziom najwyŜszy stanowią Obszary Strategiczne są to najwaŜniejsze pola
aktywności gminy na których osiągane będą wszystkie cele zapisane w strategii.
Poziom najniŜszy stanowią zadania priorytetowe bez których realizacji nie jest
moŜliwe osiągnięcie wyznaczonych celów strategicznych.
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OBSZAR STRATEGICZNY : INFRASTRUKTURA OCHRONY
ŚRODOWISKA
Cel strategiczny
Wysoka jakość środowiska naturalnego

Cel operacyjny

Cel operacyjny

1. Uporządkowana gospodarka
wodno-ściekowa

2. Gospodarka odpadami

Działania

Działania

1.1.Budowa systemu
kanalizacji

2.1. Kompleksowy program
gospodarki odpadami

1.2. Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków

2.2. Edukacja ekologiczna
społeczności lokalnej

1.2.Zapewnienie dostaw wody
o wysokiej jakości

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe:

Kanalizacja sanitarna w miejscowości
systemu
Zakrzów

Budowa kompleksowego
programu
selektywnej zbiórki odpadów

Kanalizacja sanitarna w miejscowości
Ligota Mała , Jaborowice , CięŜkowice

Coroczny kalendarz imprez
o charakterze ekologicznym

Opracowanie dokumentacji technicznej
na kanalizowanie kolejnych wsi
Opracowanie programu budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków
w układzie wariantowym
(pakiet indywidualnych rozwiązań)
Budowa sieci wodociągowej łączącej stacje
uzdatniania wody w Zakrzowie i w Polskiej Cerekwi
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OBSZAR STRATEGICZNY : INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

Cel strategiczny
Wysoka dostępność komunikacyjna całej gminy

Cel operacyjny
sieć dróg dostosowana do potrzeb
działania

Cel operacyjny

2. Rozwinięta infrastruktura
społeczeństwa informatycznego
1.1. Rozbudowa oraz modernizacja
sieci dróg gminnych
Działania
1.2. Ułatwienie transportu na drogach
dojazdowych do pól (bez kategorii)

2.1. Powszechny dostęp do sieci
transmisji danych

1.3.Dobre powiązania drogowe gminy
z otoczeniem

2.2. Informatyzacja instytucji

Zadania priorytetowe

Zadania priorytetowe

Modernizacja drogi gminnej
- ulica Konarskiego Polska Cerekiew

Realizacja programu
E- urząd

Budowa drogi gminnej w Polskiej Cerekwi
- ulica Nowa Kolonia
Budowa chodników w Polskiej Cerekwi
Budowa drogi powiatowej
(obwodnica)
Przygotowanie planu remontów
i modernizacji dróg na lata 2005-2006

Przygotowanie załoŜeń do planu remontów
i modernizacji na lata 2007-2010
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OBSZAR STRATEGICZNY : OŚWIATA I WYCHOWANIE

Cel strategiczny
Nowoczesna baza oświatowo –wychowawcza
odpowiadająca współczesnym wyzwaniom edukacyjnym

Cel operacyjny

Cel operacyjny

1. Placówki oświaty i wychowania
dostosowane do potrzeb

2.Kształcenie zgodne z wymogami
nowoczesnej dydaktyki

Działania

Działania

1.1. Racjonalizacja sieci placówek
oświaty i wychowania

2.1. Rozwój nowoczesnej oferty
dydaktycznej w tym zajęć :
poza szkolnych

1.2. Inwestycje w bazę dydaktyczną
oraz zaplecze szkół

2.2. Wsparcie kształcenia nauczycieli

2.3. Programy stypendialne
Zadania priorytetowe

Kapitalny remont szkoły
w Polskiej Cerekwi

Zastosowanie alternatywnych źródeł energii
w szkole w Polskiej Cerekwi

Zastosowanie alternatywnych źródeł energii
w szkole we Wroninie
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OBSZAR STRATEGICZNY:GOSPODARKA I RYNEK PRACY

Cel strategiczny
Rozwinięta gospodarka oraz elastyczny rynek pracy

Cel operacyjny

Cel operacyjny

1. Nowoczesne i dochodowe
rolnictwo

2. Wysoki poziom przedsiębiorczości

Działania

Działania

1.1. Zwiększenie dochodowości
oraz potencjału produkcji rolnej

2.1. Rozwinięta drobna wytwórczość

1.2. Rozwój przetwórstwa
rolno-spoŜywczego

2.2. Silny sektor usług

1.3. Budowanie Lokalnej Marki
oraz wzmacnianie więzi kooperacyjnej

2.3. Aktywna polityka przestrzenna

1.4. Doskonalenie umiejętności zawodowych
oraz przekwalifikowania

2.4. Promocja gminy
Zadania priorytetowe

Zadania priorytetowe

wsparcie rozwoju grup producenckich

pokrycie obszaru gminy
planami miejscowymi

działania na rzecz rozwoju Cukrowni

coroczny kalendarz wydarzeń

opracowanie programu budowania
Lokalnej Marki
realizacja wielofunkcyjnego
Ośrodka Sportów Jeździeckich
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OBSZAR STRATEGICZNY : SFERA SPOŁECZNA I BEZPIECZEŃSTWO

Cel strategiczny
Gmina przyjazna , gmina bezpieczna

Cel operacyjny

Cel operacyjny

1. Rozwinięta sfera społeczna

2. Sprawne struktury
instytucjonalne administracyjne

Działania

Działania

1.1.Sprawny system opieki społecznej
oraz walka z patologiami
,

2.1.Wzmocnienie współpracy
pomiędzy administracją samorządową
a społecznością lokalną

1.2. Szeroka oferta oraz wysoka jakość
usług zdrowotnych

2.2.Wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa
publicznego

1.4.Bogata oferta sportowa kulturalna
i rekreacyjna

Zadania priorytetowe

Zadania priorytetowe

uregulowanie praw własności

remont budynku Urzędu Gminy

wielofunkcyjny Ośrodek
Sportowo- Rekreacyjny Zakrzów

doposaŜenie jednostek OSP
i remonty straŜnic
podniesienie jakości współpracy
samorządu i Policji
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5. IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH PROBLEMÓW ROZWOJOWYCH

Główne problemy rozwojowe gminy Polska Cerekiew koncentrują się w ramach
następujących problemów:
- Infrastruktura ochrony środowiska,
- Infrastruktura komunikacyjna ,
- Oświata i wychowanie,
- Gospodarka i rynek pracy,
- Sfera społeczna i bezpieczeństwo publiczne.
Główne problemy rozwojowe w obszarze infrastruktury ochrony środowiska
Na terenie gminy Polska Cerekiew istnieją duŜe niedobory w zakresie infrastruktury
środowiskowej.
Szczególnie dotkliwy jest brak wystarczającego zakresu i ilości sieci kanalizacyjnej .
Większość mieszkańców gminy jest pozbawiona do niej dostępu.
Jedynie miejscowość Polska Cerekiew posiada sieć kanalizacyjną lecz są ulice :
- Kościuszki
- Ciepłodolska
gdzie naleŜy ją w najbliŜszym czasie zbudować .
Jednocześnie zwracam uwagę na fakt występujących istotnych ograniczeń dla rozwoju
sieci kanalizacyjnych z przyczyn ekonomicznych.
Budowa sieci kanalizacyjnej w kierunku najmniejszych i najbardziej oddalonych od
centrum miejscowości moŜe się okazać zbyt kosztownym przedsięwzięciem .
W takich przypadkach konieczna będzie głęboka analiza ekonomiczno-techniczna i
ewentualne zastosowanie innego rozwiązania.
Na terenie gminy funkcjonuje oczyszczalnia ścieków , której moŜliwości techniczne
wykorzystane są w niewielkim stopniu ze względu na niski poziom skanalizowania
terenu.
Pochodną tego stanu jest obciąŜenie budŜetu gminy dodatkowymi kosztami
utrzymania instalacji.
Brak kanalizacji sanitarnej przekłada się na szereg negatywnych zjawisk , które
zaobserwowano w sferze środowiskowej .
To jest – zanieczyszczenie cieków wodnych , zanieczyszczenie gleb.
Odnotowano przypadki odprowadzania ścieków bezpośrednio do rowów i gruntu.
Istotnym problemem są równieŜ trudności organizacyjne oraz egzekucyjne związane z
koordynacją systemu gospodarowania odpadami. Gospodarstwa domowe objęte są
selektywną zbiórką odpadów.
Na terenie gminy funkcjonuje wysypisko odpadów komunalnych.
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Dostosowanie gospodarki odpadami do nowych przepisów ochrony środowiska będzie
wymagało jednak zaproponowania pakietu długoterminowych instrumentów
zmierzających do zorganizowania wspólnie z innymi samorządami sortowni odpadów
w ramach Związku Międzygminnego z kapitałowym zaangaŜowaniem gminy .
W szerszym aspekcie występujące problemy środowiskowe mają negatywny wpływ
na jakość Ŝycia całej społeczności lokalnej oraz znacznie ograniczają
atrakcyjność inwestycyjną jej obszaru dla podmiotów zewnętrznych oraz spowalniają
rozwój gminy.
Główne problemy rozwojowe w obszarze infrastruktury komunikacyjnej
Gmina Polska Cerekiew posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg gminnych odpowiadającą
strukturze zagospodarowania przestrzennego .
Niestety sieć ta charakteryzuje się bardzo złym stanem technicznym. Część ciągów nie
posiada poboczy oraz chodników .
Zaś szerokość niektórych odcinków jezdni nie odpowiada przewidzianym dla nich
normom szerokości.
Jest to spowodowane nieuporządkowanym stanem własnościowym co uniemoŜliwia
poszerzenie niektórych odcinków dróg.
W złym stanie technicznym znajdują się równieŜ niektóre przepusty, mostki i rowy.
Złym stanem technicznym charakteryzują się równieŜ drogi wewnętrzne (drogi poza
kategoriami) tzw. drogi dojazdowe do pól. Spowodowane to jest niewłaściwym
uŜytkowaniem tych dróg a często takŜe prowizorycznym wykonaniem bez
odpowiedniej podbudowy , co powoduje całkowitą degradację w bardzo szybkim
czasie .Bardzo często są równieŜ przyorywane.
Realizacja bieŜących potrzeb modernizacyjnych pozwala jedynie na wykonanie
ograniczonych zakresów rzeczowych dla wybranych zadań remontowych.
Wykonanie kompleksowych zadań obejmujących gruntowne remonty dróg gminnych
połączone z robotami w pasie około drogowym nie jest , moŜliwe bez uzyskania
zewnętrznego wsparcia bądź teŜ bez jednoczesnego odstąpienia od remontów na
innych odcinkach dróg gminnych.
Przebiegające przez teren gminy Polska Cerekiew odcinki dróg krajowych ,
wojewódzkich , oraz powiatowych nie w pełni spełniają oczekiwania mieszkańców
zarówno z uwagi na zły stan techniczny poszczególnych fragmentów a takŜe
miejscowo ograniczoną funkcjonalność.
Dostępność komunikacyjna wyraŜa nie tylko poziom osiągalności w ruchu kołowym i
kolejowym.
Miarą dostępności jest równieŜ stopień rozwoju i jakość świadczonych usług
telekomunikacyjnych oraz poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
Na terenie gminy nie występują problemy w dostępie do sieci telefonii stacjonarnej i
komórkowej.
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Bardzo niski jest natomiast stopień rozwoju infrastruktury informatycznej niezbędnej
dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego .
Placówki świadczące usługi publiczne nie są wyposaŜone w odpowiednią
infrastrukturę informatyczną oraz nie dysponują nowoczesnymi zasobami
sprzętowymi , by moŜliwe było świadczenie usług w oparciu
o nowoczesne narzędzia.
Główne problemy rozwojowe w dziedzinie oświaty i wychowania
Podstawowym problemem w sferze oświaty to zły stan techniczny budynku szkolnego
w Polskiej Cerekwi wymaga on kapitalnego remontu w następującym zakresie:
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- remont dachu
- ocieplenie i elewacja
- kotłownia – zastosowanie alternatywnych źródeł energii
Sieć placówek oświatowych jest optymalna i nie wymaga restrukturyzacji .
Główne problemy rozwojowe w obszarze gospodarki i rynku pracy
Nadrzędnym problemem na terenie gminy jest wzrastający poziom bezrobocia oraz
związane z tym zjawiskiem uboŜenie części społeczności lokalnej .
Szczególnie niebezpieczne jest zjawisko bezrobocia wśród ludzi młodych i
wykształconych wchodzących na rynek pracy .
Rozpoczynanie Ŝycia zawodowego od pobierania zasiłku moŜe wywołać głębokie
negatywne skutki w sferze społecznej.
W sferze przedsiębiorczości pozarolniczej zwracają uwagę następujące problemy:
- zbyt mała ilość podmiotów gospodarczych ,
- brak tradycji w sferze wytwórczości i związane z tym skromne zaplecze dla
rozwoju przedsiębiorczości w tym zakresie ,
- słabo rozwinięty sektor usług,
- brak zaplecza rekreacyjnego i turystycznego,
- brak pomysłów na wykreowanie lokalnej marki oraz rozwoju przedsiębiorczości na
bazie lokalnej marki.

Aktywne kształtowanie polityki przestrzennej oraz umiejętne gospodarowanie
gruntami będącymi własnością gminy lub innych podmiotów publicznych stanowi
jeden ze sposobów tworzenia korzystnych warunków do aktywizacji gospodarczej.
Brak jest jednak wyraźnej koncepcji rozwoju przestrzennego na obszarze całej gminy
w dłuŜszej perspektywie czasowej .
Gmina zdefiniowała kierunkowe obszary rozwoju dla funkcji gospodarczej , lecz nie
dotyczą one całego obszaru gminy .
Występują tu jednak wyraźne ograniczenia ze względu na wysoką bonitację gleb co
wiąŜe się z wysokimi kosztami inwestowania.
28

Gmina nie posiada planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego dla
wszystkich miejscowości.
Aktywizacji gospodarczej słuŜą równieŜ inwestycje , w tym realizowane w sferze
publicznej .
Niestety gmina nie stanowi obecnie obszaru na którym procesy inwestycyjne
charakteryzują się wysoką dynamiką.
Stąd teŜ istnieje potrzeba poszukiwania nowych sposobów na zwiększenie skali
zagospodarowania obszaru gminy oraz wszechstronna pomoc potencjalnym
inwestorom w tym celu naleŜy prowadzić intensywną politykę promocyjną
wskazującą na specyfikę gminy z wykorzystaniem znanych juŜ w całym kraju i za
granicą osiągnięć Klubu Jeździeckiego „LEWADA” w Zakrzowie.
W przypadku działań promocyjnych jest to rzecz nie do przecenienia , co pozwala
stwierdzić , Ŝe gmina Polska Cerekiew na tle innych jednostek o podobnych cechach
struktury społeczno-gospodarczej posiada juŜ na starcie znaczącą przewagę
konkurencyjną .
Problemem moŜe być jedynie sposób prowadzenia działań promocyjnych oraz
umiejętność osiągania efektów synergicznych.
Główne problemy rozwojowe w sferze społecznej i bezpieczeństwa
Na terenie gminy Polska Cerekiew występuje szereg problemów w sferze społecznej .
Zdecydowana większość z nich spowodowana jest trudną sytuacją materialną
poszczególnych osób lub rodzin.
Najczęściej spotykanym problemem to ubóstwo , dotyka on głównie osób
bezrobotnych oraz osób w podeszłym wieku .
Wśród patologii największy problem stanowi alkoholizm .
Usługi zdrowotne świadczone są jedynie w formie podstawowej.
Brak jest nowoczesnego zaplecza , a budynki w których znajdują się gabinety
lekarskie są własnością Powiatu , który nie przeprowadza remontów w tych obiektach
.
Budynki Ośrodków Zdrowia wymagają kapitalnego remontu.
Lokalna oferta związana ze spędzaniem czasu wolnego jest dość skromna , dotyczy to
zarówno sfery kultury , jak i sportu oraz rekreacji.
Brakuje oferty dla dzieci oraz młodzieŜy , szczególnie w okresie wolnym od nauki.
WaŜnym czynnikiem kształtującym jakość Ŝycia społeczności lokalnej jest poziom
sprawności instytucjonalnej podmiotów publicznych.
Zagadnienie to dotyczy w szczególności sprawności oraz jakości pracy administracji
gminnej (urzędu gminy) , a takŜe właściwych jednostek organizacyjnych .
Poziom tych usług na terenie gminy uznawany jest za dobry , niemniej jednak z uwagi
na istotny wpływ działań samorządu na kształtowanie ogólnego wizerunku gminy ,
konieczne jest stałe podnoszenie jakości usług publicznych oraz sprawności struktur
instytucjonalnych . Stan techniczny budynku zajmowanego przez Urząd Gminy jest
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bardzo zły , wymaga modernizacji i remontu w najbliŜszym czasie. Będzie to miało
równieŜ pozytywny wpływ na ogólny wizerunek gminy .
NaleŜy w dalszym ciągu rozwijać elementy szerokiej konsultacji społecznej oraz
sposób i zakres informowania społeczności lokalnej o moŜliwościach korzystania z
róŜnych środków pomocowych szczególnie dla rolników i przedsiębiorców.
ZagroŜenia w sferze bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Polska Cerekiew
związane są przede wszystkim z zagroŜeniami drogowymi, poŜarowymi i drobnymi
przestępstwami.
Ogólnie gmina oceniana jest jako bezpieczna i wszystkie wysiłki odpowiedzialnych
słuŜb zmierzają w kierunku utrzymania tego stanu.
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6. ZADANIA ZAPLANOWANE DO REALIZACJI NA OBSZARZE GMINY
POLSKA CEREKIEW W PERSPEKTYWIE ŚREDNIOOKRESOWEJ

Nr
Zadania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nazwa zadania

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Kanalizacja sanitarna w miejscowości Zakrzów – etap I
Kanalizacja sanitarna w miejscowości Zakrzów – etap II
Remont kapitalny budynku szkoły w Polskiej Cerekwi
Kanalizacja sanitarna wsi Jaborowice
Kanalizacja sanitarna wsi CięŜkowice
Kanalizacja sanitarna miejscowości Ligota Mała
Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportów jeździeckich w Zakrzowie
Modernizacja ulicy Konarskiego w Polskiej Cerekwi
Kanalizacja sanitarna ulicy Kościuszki Polska Cerekiew
Modernizacja i rozbudowa ulicy Nowa Kolonia
Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji kolejnych wsi
Opracowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w układzie
wariantowym
Opracowanie kompleksowego programu selektywnej zbiórki odpadów / stworzenie
Związku Międzygminnego/
Opracowanie corocznego kalendarza imprez o charakterze ekologicznym
Remont dróg gminnych w Zakrzowie
Budowa drogi gminnej w Połowie
Przygotowanie Planu Remontu i Modernizacji Dróg na lata 2005-2006
Opracowanie materiałów promocyjnych i folderu gminy
Prace nad utworzeniem marki lokalnej
Opracowanie rocznego kalendarza imprez kulturalnych i sportowych
Zorganizowanie Festiwalu Muzyki Klasycznej
Wsparcie Rozwoju Grup Producenckich
Wieloletni plan gospodarowania majątkiem gminy
Planowanie przestrzenne w poszczególnych miejscowościach
Utworzenie wielofunkcyjnego obszaru inwestycyjnego
Remont i modernizacja budynku urzędu gminy
DoposaŜenie Jednostek OSP
Remont StraŜnicy OSP Zakrzów
Remont StraŜnicy OSP Wronin
Przebudowa drogi „Liszówka „
Zagospodarowanie centrum Polskiej Cerekwi i ruin zamku

32.

Alternatywne źródła energii

13.

PowyŜsze zestawienie obejmuje listę 32 zadań przewidzianych do realizacji na terenie
gminy Polska Cerekiew w okresie 2004- 2006 oraz w perspektywie do 2010.
Część przedmiotowych zadań została objęta interwencją Plan Rozwoju Lokalnego ,
pozostałe natomiast stanowią projekty komplementarne , których realizacja pośrednio
wspiera zadania objęte planem.
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7. LISTA ZADAŃ OBJĘTYCH INTERWENCJĄ PLANU, PROJEKTY
KOMPLEMENTARNE, ZADANIA PRZEWIDYWANE DO OBJĘCIA
PLANEM
Zadania objęte interwencją Planu Rozwoju Lokalnego w latach 2004-2006
realizowane będą w ramach pięciu obszarów odpowiadających strategicznym
obszarom rozwojowym „Strategii Rozwoju Gminy Polska Cerekiew „ są to :
-

infrastruktura ochrony środowiska
infrastruktura komunikacyjna
oświata i wychowanie
gospodarka i rynek pracy
sfera społeczna i bezpieczeństwo

Spośród listy 32 zadań przewidzianych do realizacji na terenie gminy Polska Cerekiew
w okresie od 2004 do 2006 oraz w perspektywie do 2010 roku planem rozwoju
lokalnego objęto jedynie 13 projektów.
Przy wyborze zadań do objęcia planem zastosowano następujące kryteria:
- zgodność projektu z obszarami interwencji planu /kryteria demograficzne , wartość
zadania , rodzaj zadania/
- zgodność ze strategią rozwoju gminy
- stopień przygotowania do realizacji /dokumentacja techniczna , pozwolenia/
- skala rozwiązywania problemów
- wpływ realizacji zadania na poprawę jakości Ŝycia społeczności lokalnej
- zapewnienie płynności dofinansowania zadania ze środków pozabudŜetowych
- wpływ na budŜet gminy / optymalizacja wydatków , zwiększenie wpływów/
- wpływ na rozwój gospodarczy , w tym na tworzenie nowych miejsc pracy na
terenie gminy
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LISTĘ ZADAŃ OBJĘTYCH INTERWENCJĄ PLANU ROZWOJU
LOKALNEGO GMINY POLSKA CEREKIEW UPORZĄDKOWANĄ WG
HIERARCHII WAśNOŚCI ZAWARTO W PONIśSZYM ZESTAWIENIU:
Lp.
1

Numer
zadania
32

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

32
3
1
7
4
5
6
9
8
15
30
26

Nazwa

zadania

Alternatywne źródła energii
Modernizacja kotłowni w szkole Polska Cerekiew
Modernizacja – zastosowanie kolektorów słonecznych w szkole Wronin
Remont kapitalny szkoły Polska Cerekiew
Budowa kanalizacji sanitarnej Zakrzów
Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Jeździeckiego Zakrzów
Budowa kanalizacji Jaborowice
Budowa kanalizacji CięŜkowice
Budowa kanalizacji Ligota Mała
Budowa kanalizacji ulicy Kościuszki Polska Cerekiew
Modernizacja ulicy Konarskiego Polska Cerekiew
Remont dróg gminnych w Zakrzowie
Przebudowa drogi „ Liszówka „
Remont i modernizacja budynku urzędu gminy

POZOSTAŁE ZADANIA PODZIELONO NA DWIE GRUPY:
- zadania komplementarne wobec zadań planu
- zadania planowane do objęcia planem
Zadania komplementarne to projekty , które nie wpisują się w obszar interwencji planu
z uwagi na nie spełnienie wymaganych kryteriów dostępu / demograficzny , określenie
wartości zadania, niewłaściwy rozwój projektu. /
Zadania planowane do objęcia planem to projekty , które wpisują się w obszar
interwencji planu , jednak w niedostatecznym stopniu spełniają pozostałe kryteria
wyboru , w szczególności z uwagi na niski stopień przygotowania do realizacji oraz
ograniczone moŜliwości do finansowania w latach 2004-2006.
Zakłada się moŜliwość aktualizacji planu rozwoju lokalnego w trakcie jego wdraŜania.
Główne kierunki zmian dotyczyć będą :
- aktualizacji listy zadań , przede wszystkim w zakresie wprowadzania nowych
projektów
- korekt w harmonogramie realizacji projektów
- zmian w tabelach finansowych
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PoniŜsze syntetyczne zestawienie obejmuje listę wszystkich 32 projektów w układzie
obszarów strategicznych w ramach trzech podstawowych grup:
-zadań objętych interwencją planu,
-zadań komplementarnych wobec zadań planu
- zadań planowanych do objęcia planem

Zadania objęte interwencją planu rozwoju lokalnego
oraz zadania planowane do objęcia planem

Zadania komplementarne
wobec zadań planu

OBSZAR : INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA
1.Kanalizacja sanitarna wsi Zakrzów
ETAP I i ETAP II
2.Kanalizacja sanitarna wsi : CięŜkowice
Jaborowice
Ligota Mała
ulica Kościuszki Polska Cerekiew
Zadania planowane do objęcia planem

Coroczny kalendarz imprez
o charakterze ekologicznym

1.Opracowanie dokumentacji technicznej dla kanalizacji na kolejne wsie
2.Opracowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
3.Opracowanie kompleksowego programu selektywnej zbiórki odpadów
(utworzenie Związku Międzygminami)
OBSZAR : INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA
1.Modernizacja ulicy Konarskiego Polska Cerekiew

przygotowanie planu
remontów i modernizacji na
lata 2005- 2006

2.Budowa drogi transportu rolnego Liszówka
3.Remont dróg gminnych w Zakrzowie
Zadania planowane do objęcia planem modernizacji
1.Modernizacja ulicy Nowa Kolonia
2 Modernizacja ulicy Młyńskiej
3.Modernizacja ulicy Głównej Połowa

OBSZAR : OŚWIATA I WYCHOWANIE
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Przygotowanie załoŜeń do
planu remontów i modernizacji
na lata 2007 - 2010

1.Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Polskiej Cerekwi –
alternatywne źródła energii
2.Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej we Wroninie kolektory słoneczne
3.Kapitalny remont Gimnazjum w Polskiej Cerekwi

OBSZAR : GOSPODARKA I RYNEK PRACY
opracowanie programu
budowania Lokalnej Marki

1.Wsparcie rozwoju grup producenckich
2.Działania na rzecz rozwoju CUKROWNI

Promocja gminy
Plany przestrzenne

3.Realizacja wielofunkcyjnego Ośrodka Sportów Jeździeckich

OBSZAR : SFERA SPOŁECZNA I BEZPIECZEŃSTWO

1.Remont budynku Urzędu Gminy

współpraca Policji i
samorządu lokalnego

2.DoposaŜenie Jednostek OSP
uzyskanie certyfikatu ISO
3.Uregulowanie spraw własności Ośrodków Zdrowia
4.Zastosowanie nowoczesnych systemów informatycznych
współpracy

wzmocnienie administracji
Samorządowej i lokalnej
coroczny kalendarz
imprez kulturalnych
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8. SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ REALIZOWANYCH
W RAMACH PLANU ROZWOJU LOKALNEGO ORAZ ZADAŃ
KOMPLEMENTARNYCH

PoniŜej zestawiono zadania realizowane w ramach Planu Lokalnego Gminy Polska
Cerekiew.
Szczegółową charakterystykę projektów zaprezentowano w ramach kart zadań .
Karty te obejmują zarówno projekty objęte interwencją planu jak i zadania
kompleksowe.
ZADANIE nr 1
1.
2.

Nazwa zadania :

Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w
Polskiej Cerekwi z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
Integracja projektu w strategii rozwoju gminy Polska Cerekiew
Obszar strategiczny
Infrastruktura ochrony środowiska
Cel
strategiczny /operacyjny
Działanie

Wysoka jakość ochrony środowiska na terenie gminy

Beneficjent końcowy
( nazwa i adres ):
Instytucje i podmioty
uczestniczące we
wdraŜaniu (nazwa, adres)
Lokalizacja zadania :
Charakterystyka zadania

Gmina Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4

7.

Uzasadnienie wyboru
zadania (zastosowane
kryteria )

8.

Zgodność z dokumentami

Uzasadnieniem wyboru zadanie jest uzyskanie efektu
ekologicznego projektowanej modernizacji systemu
grzewczego a takŜe zmniejszenie kosztów eksploatacji
obecnie działającego systemu grzewczego.
Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000 –

3.
.4.

5.
6.

Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich

Urząd Gminy Polska Cerekiew
47-260 Polska Cerekiew ul. Raciborska 4
Miejscowość Polska Cerekiew
Modernizacja kotłowni polegać będzie na zastąpieniu
istniejących urządzeń grzewczych układem produkcji ciepła w
skład którego wchodzą:
• 9 pomp ciepła typu WPF 18 M produkcji niemieckiej
firmy Stiebel Eltron o łącznej mocy uŜytkowej 214 kW
• pojemnościowe wymienniki ciepła typ SGW(S) 300 o
pojemności 300 l kaŜdy – 4szt
• 2 kotły elektryczne, typ OCO24/8 firmy Stiebel Eltron
o łącznej mocy uŜytkowej 50 kW.
• 12 kolektorów słonecznych produkcji firmy Watt 3000S
- Siemianowice, o wymiarach zewnętrznych 2019 x
1018 x 90, pow. brutto 2,055m² , pow. absorbera
1,85m², średnioroczny uzysk ciepła 972,3 kWh
Pompy ciepła pozyskiwać będą ciepło z 60-ciu odwiertów
wymiennika gruntowego.
Pobór mocy poprzez spręŜarki pomp ciepła wynosić będzie 63 kW.
Moc cieplna pozyskiwana z gruntu wynosić 214 kW.
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9.

planistycznymi
(studium / plan )

2015,gdzie w głównych kierunkach rozwoju określono nasze
tereny jako region zrównowaŜonego rozwoju – poprawa
jakości powietrza.
Inwestycja zgodna jest równieŜ z Priorytetem I, działanie 1.2
Programu Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2004 2006

Harmonogram realizacji :

Nazwa etapu ( fazy ) realizacji zadania Okres realizacji
Od lipca 2004do
Zadanie realizowane będzie w jednym września 2004
etapie
(kwartał , rok )

10. Oczekiwane rezultaty realizacji zadania:
- wskaźnik produktu
- wskaźnik rezultatu
- wskaźnik oddziaływania
11. Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2004-2006 (w tys. zł)
Lata
Całkowity
w tym (w tys.zł)
koszt
BudŜet
BudŜet
Prywatne
Środki
projektu (w
gminy
państwa
UE
tys. zł)

2004
2005
2006
Razem

717 896

462 785

255 111

717 896

462 785

255 111
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Inne

1.
2.

3.
4.

5.
6.

ZADANIE nr 2
Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej we Wroninie z
zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
Integracja projektu w strategii rozwoju gminy Polska Cerekiew
Obszar strategiczny
Infrastruktura ochrony środowiska
Cel
Wysoka jakość ochrony środowiska na terenie gminy
strategiczny/ operacyjny
Działanie
Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich
Beneficjent końcowy
Gmina Polska Cerekiew
(nazwa i adres ) :
ul. Raciborska 4
Instytucje i podmioty
uczestniczące we
Urząd Gminy Polska Cerekiew
wdraŜaniu (nazwa ,adres)
47-260 Polska Cerekiew ul. Raciborska 4
Lokalizacja zadania :
Miejscowość Wronin
Charakterystyka zadania:
Realizacja projektu – z uwagi na jego kompleksowy

Nazwa zadania :

charakter pozwoli na:
- zmianę technologii produkcji ciepła do celów
grzewczych i ciepłej wody uŜytkowej (zastosowanie 2
pomp ciepła typu WPF 18 M produkcji niemieckiej
firmy Striebel Eltron o łącznej mocy uŜytkowej 60
kW i 12 kolektorów słonecznych produkcji firmy
Watt Siemianowice oraz likwidację nierentownych
podgrzewaczy elektrycznych i zastąpienie ich
nowoczesnymi ekologicznymi źródłami ciepła),
- podniesienie sprawności wytwarzania energii cieplnej
poprzez zastosowanie nowoczesnych urządzeń
sterowanych automatycznie,
- zmniejszenie kosztów wytwarzania energii cieplnej,
- zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną,
Przyjęte rozwiązania są optymalne zarówno pod względem
technicznym jak i ekonomicznym.
7.

Uzasadnienie wyboru zadania
(zastosowane kryteria ):

8.

Zgodność z dokumentami
planistycznymi
(studium/plan)

Inwestycja obejmuje modernizację systemu grzewczego.
Uzasadnieniem wyboru zadanie jest uzyskanie efektu
ekologicznego projektowanej modernizacji systemu grzewczego
a takŜe zmniejszenie kosztów eksploatacji systemu grzewczego
Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000 –
2015,gdzie w głównych kierunkach rozwoju określono nasze
tereny jako region zrównowaŜonego rozwoju – poprawa jakości
powietrza.
Inwestycja zgodna jest równieŜ z Priorytetem I, działanie 1.2
Programu Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2004 2006

9.

Harmonogram realizacji:

Nazwa etapu (fazy ) realizacji zadania

Okres realizacji
od lipca 2004 r
do sierpnia 2004
r
Zadanie realizowane będzie w jednym etapie (kwartał, rok)
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10. Oczekiwane rezultaty realizacji zadania:
- wskaźnik produktu
- wskaźnik rezultatu
- wskaźnik oddziaływania
11. Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2004-2006 (w tys. zł)
Lata
Całkowity
w tym (w tys.zł)
koszt
BudŜet
BudŜet
Prywatne
Środki
projektu (w
gminy
państwa
UE
tys. zł)

2004
2005
2006
Razem

239 000

150 507

88 493

239 000

150 507

88 493
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Inne

ZADANIE nr 3
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Nazwa zadania :
Remont kapitalny szkoły w Polskiej Cerekwi
Integracja projektu w strategii rozwoju gminy Polska Cerekiew
Obszar strategiczny
Infrastruktura oświatowa
Cel strategiczny/ operacyjny
Modernizacja obiektów szkolnych
Działanie
Beneficjent końcowy
(nazwa i adres ) :
Instytucje i podmioty
uczestniczące we
wdraŜaniu (nazwa ,adres)
Lokalizacja zadania :
Charakterystyka zadania:

Remont kapitalny szkoły w Polskiej Cerekwi
Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Cerekwi
Urząd Gminy Polska Cerekiew
47-260 Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4
Polska Cerekiew ul. Konarskiego 4
Remont szkoły polegać będzie :
wymianie dachu z jednoczesnym dobudowaniem jednej
kondygnacji ,na wymianie stolarki okiennej, dociepleniu
elewacji, malowaniu elewacji

7.

Uzasadnienie wyboru zadania
(zastosowane kryteria ):

Z uwagi na bardzo zły stan pokrycia dachowego / papa/,
stolarki okiennej a takŜe brak docieplenia elewacji postanowiono
o wykonaniu tego remontu

8.

Zgodność z dokumentami
Strategia Rozwoju Gminy Polska Cerekiew na lata 2000Planistycznymi (studium/plan) 2015 (przyjęta Uchwałą Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

Nr XVI/136/2000 z dnia 27 grudnia 2000r. w sprawie
uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Polska Cerekiew na
lata 2000 – 2015).
9.

Harmonogram realizacji:

Nazwa etapu (fazy ) realizacji zadania

Okres realizacji
2004 - 2005
(kwartał, rok)
2004 r
2005 r.

Zadanie realizowane będzie w dwu etapach.
I etap – wymiana stolarki okiennej
dociepleniu elewacji
II etap – remont dachu z jednoczesnym
podniesieniem kondygnacji a takŜe
malowaniem elewacji
10. Oczekiwane rezultaty realizacji zadania:
- wskaźnik produktu
- wskaźnik rezultatu
- wskaźnik oddziaływania
11. Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2004-2006 (w tys. zł)
Lata
Całkowity
w tym (w tys.zł)
koszt projektu BudŜet
BudŜet
Prywatne
Środki
(w tys. zł)
gminy
państwa
UE

2004
2005
2006
Razem

782 787
742 213

782 787

1 530 000

782 787

Inne

742 213
742 213
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1.
2.

3.
4.

5.
6.

ZADANIE nr 4
Nazwa zadania :
Kanalizacja sanitarna wsi Zakrzów
Integracja projektu w strategii rozwoju gminy Polska Cerekiew
Obszar strategiczny
Infrastruktura ochrony środowiska
Cel
Wysoka jakość ochrony środowiska na terenie gminy
strategiczny/ operacyjny
Uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa
Działanie
Budowa systemu kanalizacji
Beneficjent końcowy
Gmina Polska Cerekiew
(nazwa i adres ) :
ul. Raciborska 4
Instytucje i podmioty
uczestniczące we
Urząd Gminy Polska Cerekiew
wdraŜaniu (nazwa ,adres)
47-260 Polska Cerekiew ul. Raciborska 4
Lokalizacja zadania :
Miejscowość Zakrzów
Charakterystyka zadania:
Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przykanalikami w miejscowości Zakrzów. Realizacja inwestycji
stworzy system zorganizowanego odprowadzania ścieków celem
ich oczyszczenia w istniejącej oczyszczalni ścieków.
Wpłynie to na poprawę stanu higieniczno-sanitarnego terenu ,
gdzie dotychczasowy sposób odprowadzania ścieków oparty jest
o bezodpływowe zbiorniki ścieków o zróŜnicowanym poziomie
technicznym i eksploatacyjnym . (Bardzo często zbiorników jest
brak ). Ograniczone zostanie zanieczyszczone wód gruntowych,
powierzchniowych i gleby.
Realizacja projektu umoŜliwi przyłączenie obiektów
publicznych jak : Stacja Caritas , Przedszkole i OSP .
Będzie równieŜ przygotowaniem terenu pod planowaną
inwestycję pod nazwą „ Wielofunkcyjny Ośrodek Sportów
Jeździeckich.”

7.

Uzasadnienie wyboru zadania
(zastosowane
kryteria ):

8.

Zgodność z dokumentami
planistycznymi
(studium/plan)

9.

Harmonogram realizacji:

Uzasadnieniem wyboru zadanie jest konieczność
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy
a tym samym ograniczenie zanieczyszczenia wód gruntowych
powierzchniowych i gleby.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy opracowanie dla Gminy Polska Cerekiew
wskazuje na potrzeby rozwiązania i uporządkowania gospodarki
wodno-ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacji
sanitarnej.
Nazwa etapu ( fazy ) realizacji zadania
Okres realizacji
2005 - 2006
(kwartał , rok )
Zadanie realizowane będzie jednoetapowo
ale w przeciągu dwu lat

10. Oczekiwane rezultaty realizacji zadania:
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- wskaźnik produktu

- wskaźnik rezultatu
- wskaźnik oddziaływania
11. Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2004-2006 (w tys. zł)
Lata
Całkowity
w tym (w tys.zł)
koszt
BudŜet
BudŜet
Prywatne
Środki
projektu (w
gminy
państwa
UE
tys. zł)

2004
2005
2006
Razem

2 986 423
1 753 476
4 739 900

746 606
438 369
1 184 975

Inne

2 239 817
1 315 107
3 554 924

ZADANIE nr 5
1.
2.

3.
4.

Nazwa zadania :

Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportów jeździeckich w
Zakrzowie
Integracja projektu w strategii rozwoju gminy Polska Cerekiew
Obszar strategiczny
Rozwój turystyki i kultury
Cel strategiczny/ operacyjny
Uatrakcyjnienie obszarów wiejskich, stworzenie miejsc pracy.
Wykorzystanie zdewastowanych i nieatrakcyjnych obiektów po
byłej fermie krów
Działanie
Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportów jeździeckich
Beneficjent końcowy
Gmina Polska Cerekiew
(nazwa i adres ) :
47 – 260 Polska Cerekiew ul. Raciborska 4
Instytucje i podmioty
Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi
uczestniczące we wdraŜaniu
47 – 260 Polska Cerekiew ul. Raciborska 4

5.
6.

Lokalizacja zadania :
Charakterystyka zadania:

Zakrzów
Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego
polegać będzie na wybudowaniu wielofunkcyjnej hali,
zewnętrznych aren i trybun , boisk , kortów tenisowych
parkingów a takŜe na adaptacji istniejących budynków na
administrację ośrodka, stajnie, halę treningową a takŜe hotel z
zapleczem gastronomicznym.

7.

Uzasadnienie wyboru zadania
(zastosowane
kryteria ):

Uzasadnieniem wyboru tego zadania jest uatrakcyjnienie
obszarów wiejskich, stworzenie około 100 miejsc pracy,
wykorzystanie zdewastowanych i nieatrakcyjnych obiektów po
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8.
9.

byłej fermie krów a takŜe oŜywienie gospodarcze atrakcyjnych
turystycznie obszarów gminy Polska Cerekiew
Zgodność z dokumentami
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północno
Planistycznymi (studium/plan) zachodniej części wsi Zakrzów
Harmonogram realizacji:
Nazwa etapu (fazy ) realizacji zadania
Okres realizacji
2005,2006,2007
Zadanie realizowane w jednym etapie ale w (kwartał, rok)
okresie trzech lat

10. Oczekiwane rezultaty realizacji zadania:
- wskaźnik produktu
- wskaźnik rezultatu
- wskaźnik oddziaływania
11. Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2004-2006 (w tys. zł)
Lata
Całkowity
w tym (w tys.zł)
koszt
BudŜet
BudŜet
Prywatne
Środki
projektu (w
gminy
państwa
UE
tys. zł)

Inne

2004
2005-2006 2007

40 000 000

2 000 000

30 000 000 8 000 000

Razem

40 000 000

2 000 000

30 000 000 8 000 000
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ZADANIE Nr 6,7,8,9
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Nazwa zadania :

Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaborowicach , CięŜkowicach,
Ligocie Małej ,Polskiej Cerekwi na ul. Kościuszki
Integracja projektu w strategii rozwoju gminy Polska Cerekiew
Obszar strategiczny
Infrastruktura ochrony środowiska
Cel
Wysoka jakość ochrony środowiska na terenie gminy
strategiczny/ operacyjny
Uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa
Działanie
Budowa systemu kanalizacji
Beneficjent końcowy
Gmina Polska Cerekiew
(nazwa i adres ) :
ul. Raciborska 4
Instytucje i podmioty
uczestniczące we
Urząd Gminy Polska Cerekiew
wdraŜaniu (nazwa ,adres)
47-260 Polska Cerekiew ul. Raciborska 4
Lokalizacja zadania :
Miejscowość Jaborowice, CięŜkowice, Ligota Mała, Polska
Cerekiew ul.Kościuszki
Charakterystyka zadania:
Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przykanalikami w miejscowościach w/w Realizacja inwestycji
stworzy system zorganizowanego odprowadzania ścieków celem
ich oczyszczenia w istniejącej oczyszczalni ścieków.
Wpłynie to na poprawę stanu higieniczno-sanitarnego terenu ,
gdzie dotychczasowy sposób odprowadzania ścieków oparty jest
o bezodpływowe zbiorniki ścieków o zróŜnicowanym poziomie
technicznym i eksploatacyjnym . (Bardzo często zbiorników jest
brak ). Ograniczone zostanie zanieczyszczone wód gruntowych,
powierzchniowych i gleby.

7.

Uzasadnienie wyboru zadania
(zastosowane kryteria ):

Uzasadnieniem wyboru zadanie jest konieczność
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy
a tym samym ograniczenie zanieczyszczenia wód gruntowych
powierzchniowych i gleby

8.

Zgodność z dokumentami
planistycznymi
(studium/plan)

9.

Harmonogram realizacji:

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy opracowanie dla Gminy Polska Cerekiew
wskazuje na potrzeby rozwiązania i uporządkowania gospodarki
wodno-ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacji
sanitarnej.
Nazwa etapu (fazy ) realizacji zadania
Okres realizacji
2005 - 2006
Zadanie realizowane będzie jednoetapowo
(kwartał, rok)
ale w okresie dwu lat

10. Oczekiwane rezultaty realizacji zadania:
- wskaźnik produktu
- wskaźnik rezultatu
- wskaźnik oddziaływania
11. Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2004-2006 (w tys. zł)
Lata
Całkowity
w tym (w tys.zł)
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2004
2005
2006
Razem

koszt
projektu (w
tys. zł)

BudŜet
gminy

936 808
3 027 861
3 964 669

234 202
756 965
991 167

BudŜet
państwa

Prywatne

Środki
UE

702 606
2 270 896
2 973 502
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Inne

1.
2.

3.
4.

5.
6.

ZADANIE nr 10
Nazwa zadania :
Modernizacja ul. Konarskiego w Polskiej Cerekwi
Integracja projektu w strategii rozwoju gminy Polska Cerekiew
Obszar strategiczny
Infrastruktura komunikacyjna
Cel
Wysoka dostępność komunikacyjna całej gminy
strategiczny/ operacyjny
Sieć dróg dostosowana do potrzeb
Działanie
Rozbudowa oraz modernizacja sieci dróg gminnych
Beneficjent końcowy
Gmina Polska Cerekiew
(nazwa i adres ) :
Instytucje i podmioty
Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi
uczestniczące we
47 – 260 Polska Cerekiew
wdraŜaniu (nazwa ,adres)
ul. Raciborska 4
Lokalizacja zadania :
Polska Cerekiew ul. Konarskiego
Charakterystyka zadania:
Modernizacja ulicy Konarskiego polegać będzie na korekcie

pochyleń jezdni, w celu zapewnienia prawidłowego spływu
wód opadowych z pasa drogowego.
Projekt techniczny obejmuje przede wszystkim wykonanie
nowej nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej.
Przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni z
betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm układanej na
starym podkładzie. Podbudowę na której będzie układana
kostka brukowa stanowić będzie istniejąca nawierzchnia
twarda. KrawęŜnik wystający ponad poziom drogi
zdecydowanie utrudniałby lub uniemoŜliwiał wykonanie
takiego manewru, dlatego krawęŜniki będą układane na
równym poziomie z kostką brukową.
7.

Uzasadnienie wyboru zadania
(zastosowane kryteria ):

umoŜliwienie kierowania poza centrum wsi masowego
transportu zboŜa i buraków cukrowych do zakładów
przetwórczych,
umoŜliwienie bezpiecznego dotarcia dzieci i młodzieŜy
szkolnej do szkół znajdujących się przy ul. Konarskiego,
umoŜliwienie uruchomienia linii autobusowej słuŜącej do
transportu dzieci do szkół znajdujących się przy ulicy
Konarskiego

8.

Zgodność z dokumentami
planistycznymi(studium/plan)

Strategia Rozwoju Gminy Polska Cerekiew na lata 20002015 (przyjęta Uchwałą Rady Gminy w Polskiej Cerekwi
Nr XVI/136/2000 z dnia 27 grudnia 2000r. w sprawie
uchwalenia Strategii rozwoju gminy Polska Cerekiew na
lata 2000 – 2015). Wieloletni Program inwestycyjny dla
gminy Polska Cerekiew na lata 2004-2006 przyjęty
uchwałą Nr VI/64/2003 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z
dnia 27 sierpnia 2003 r .
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9.

Harmonogram realizacji:

Nazwa etapu (fazy ) realizacji zadania
Zadanie zrealizowane będzie w jednym
etapie

Okres realizacji
2005 r.
(kwartał, rok)

10. Oczekiwane rezultaty realizacji zadania:
- wskaźnik produktu
zmodernizowana droga lokalna o długości 1150 m.

wyrównane i utwardzone pobocze o powierzchni 1 405,50
m2
- wskaźnik rezultatu
- wskaźnik oddziaływania
11. Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2004-2006 (w tys. zł)
Lata
Całkowity
w tym (w tys.zł)
koszt
BudŜet
BudŜet
Prywatne
Środki
projektu (w
gminy
państwa
UE
tys. zł)

2004
2005
2006
Razem

440 000

242 633

197 367

440 000

242 633

197 367
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Inne

1.
2.

3.
4.

5.
6.

ZADANIE nr 11
Remont dróg gminnych w Zakrzowie /ul. Parkowa , Górska,
Topolowa/
Integracja projektu w strategii rozwoju gminy Polska Cerekiew
Obszar strategiczny
Infrastruktura komunikacyjna
Cel
Wysoka dostępność komunikacyjna całej gminy
strategiczny/ operacyjny
Sieć dróg dostosowana do potrzeb
Działanie
Rozbudowa oraz modernizacja sieci dróg gminnych
Beneficjent końcowy
Gmina Polska Cerekiew
(nazwa i adres ) :
47 – 260 Polska Cerekiew ul. Raciborska 4
Instytucje i podmioty
Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi
uczestniczące we
47-260 Polska Cerekiew
wdraŜaniu (nazwa ,adres)
ul. Raciborska 4
Lokalizacja zadania :
Zakrzów ul. Parkowa, Górska, Topolowa
Charakterystyka zadania:
Remont dróg gminnych polegać będzie ma zmianie nawierzchni
asfaltowej i betonowej na kostkę z zapewnieniem
Nazwa zadania :

prawidłowego spływu wód opadowych z pasa drogowego.
Podbudowę na której będzie układana kostka brukowa
stanowić będzie istniejąca nawierzchnia twarda.
7.

Uzasadnienie wyboru zadania
(zastosowane kryteria ):

Bardzo zły stan techniczny tych ulic,
Uzasadnieniem remontu tych ulic jest równieŜ przygotowywanie
w sąsiedztwie tych ulic terenu pod planowaną inwestycję w
Zakrzowie pod nazwą „ Wielofunkcyjny ośrodek sportów
jeździeckich w Zakrzowie”

8.

Zgodność z dokumentami
planistycznymi(studium/plan)

Strategia Rozwoju Gminy Polska Cerekiew na lata 20002015 (przyjęta Uchwałą Rady Gminy w Polskiej Cerekwi
Nr XVI/136/2000 z dnia 27 grudnia 2000r. w sprawie
uchwalenia Strategii rozwoju gminy Polska Cerekiew na
lata 2000 – 2015).

9.

Harmonogram realizacji:

Nazwa etapu (fazy ) realizacji zadania

Okres realizacji
2005 r.
(kwartał, rok)

10. Oczekiwane rezultaty realizacji zadania:
- wskaźnik produktu
- wskaźnik rezultatu
- wskaźnik oddziaływania
11. Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2004-2006 (w tys. zł)
Lata
Całkowity
w tym (w tys.zł)
koszt
BudŜet
BudŜet
Prywatne
Środki
projektu (w
gminy
państwa
UE
tys. zł)

2004

48

Inne

2005
2006
Razem

400 000

400 000

400 000

400 000
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ZADANIE nr 12
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Nazwa zadania :
Przebudowa drogi „Liszówka”
Integracja projektu w strategii rozwoju gminy Polska Cerekiew
Obszar strategiczny
Infrastruktura komunikacyjna
Cel strategiczny/ operacyjny
Sieć dróg dostosowana do potrzeb
Działanie
Beneficjent końcowy
(nazwa i adres ) :
Instytucje i podmioty
uczestniczące we
wdraŜaniu (nazwa ,adres)
Lokalizacja zadania :
Charakterystyka zadania:

Rozbudowa oraz modernizacja sieci dróg gminnych
Gmina Polska Cerekiew
Ul. Raciborska 4 , 47 – 260 Polska Cerekiew
Urząd Gminy
47 – 260 Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4
Polska Cerekiew - Dzielawy
Przebudowa drogi polegać będzie na zmianie nawierzchni z
bitumicznej na asfaltobeton grysowy z obustronnym poboczem
ziemnym

Uzasadnienie wyboru zadania
Bardzo zły stan techniczny nawierzchni bitumicznej
(zastosowane kryteria ):
Zgodność z dokumentami
Strategia Rozwoju Gminy Polska Cerekiew na lata 2000Planistycznymi (studium/plan) 2015 (przyjęta Uchwałą Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

Nr XVI/136/2000 z dnia 27 grudnia 2000r. w sprawie
uchwalenia Strategii rozwoju gminy Polska Cerekiew na
lata 2000 – 2015).
9.

Harmonogram realizacji:

Nazwa etapu (fazy ) realizacji zadania
Zadanie realizowane będzie w jednym
etapie

Okres realizacji
2004 r
(kwartał, rok)

10. Oczekiwane rezultaty realizacji zadania:
- wskaźnik produktu
- wskaźnik rezultatu
- wskaźnik oddziaływania
11. Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2004-2006 (w tys. zł)
Lata
Całkowity
w tym (w tys.zł)
koszt
BudŜet
BudŜet
Prywatne
Środki
projektu (w
gminy
państwa
UE
tys. zł)

2004
2005
2006
Razem

Inne
Urząd
Marszałkow
ski

716 000

60 000

656 600

716 000

60 000

656 600
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1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

ZADANIE nr
Nazwa zadania :
Remont i modernizacja budynku urzędu gminy
Integracja projektu w strategii rozwoju gminy Polska Cerekiew
Obszar strategiczny
Infrastruktura
Cel strategiczny/ operacyjny
Działanie
Beneficjent końcowy
(nazwa i adres ) :
Instytucje i podmioty
uczestniczące we
wdraŜaniu (nazwa ,adres)
Lokalizacja zadania :
Charakterystyka zadania:

Remont i modernizacja obiektów uŜyteczności publicznej
Gmina Polska Cerekiew
Ul. Raciborska 4
Urząd Gminy
47-260 Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4
Polska Cerekiew
Remont budynku urzędu gminy będzie obejmował wymianę
stolarki okiennej, docieplenie elewacji , modernizację wejścia do
budynku, malowanie, wymianę systemu grzewczego.
budynek urzędu gminy wymaga remontu, stolarka okienna jest
w bardzo złym stanie, brak docieplenia budynku,

Uzasadnienie wyboru zadania
(zastosowane kryteria ):
Zgodność z dokumentami
Planistycznymi (studium/plan)
Harmonogram realizacji:
Nazwa etapu (fazy ) realizacji zadania

Okres realizacji
2005
(kwartał, rok)

10. Oczekiwane rezultaty realizacji zadania:
- wskaźnik produktu
- wskaźnik rezultatu
- wskaźnik oddziaływania
11. Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2004-2006 (w tys. zł)
Lata
Całkowity
w tym (w tys.zł)
koszt
BudŜet
BudŜet
Prywatne
Środki
projektu (w
gminy
państwa
UE
tys. zł)

2004
2005
2006
Razem

13

150 000

150 000

150 000

150 000
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Inne

9. PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 – 2006
Indykatywną tablicę finansową Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Polska Cerekiew
przedstawiono poniŜej :

3

4

5

6

7

8

9

PRYWATNE

INNE PUBLI.

Koszty ogółem

Lata realizacji

255,0
0,0
0,0
255,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

255,0
0,0
0,0
255,0

462,0
0,0
0,0
462,0

0,0
0,0
0,0
0,0

462,0
0,0
0,0
462,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2004
2005
2006
20042006
2004
2005
2006
20042006
Kanalizacja
2004
sanitarna wsi
2005
Zakrzów
2006
20042006
Budowa ośrodka 2004
sportów
2005
jeździeckich
2006
Zakrzowie
2007

239,0
0,0
0,0
239,0

88,0
0,0
0,0
88,0

88,0
0,0
0,0
88,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

88,0
0,0
0,0
0,0

150,0
0,0
0,0
150,0

0,0
0,0
0,0
0,0

150,0
0,0
0,0
15 0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

782,0
742,0
0,0
1524,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

782,0
742,0
0,0
1524,0

0,0
0,0
0,0
0,0

782,0
0,0
0,0
0,0

0,0
742,0
0,0
742,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
2 986,0
7 753,0
4739,0

0,0
2239,
1315,
3554,

0,0
2 239,0
1315,0
3554,0

0,0
2 239,0
1315,0
3554,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
746,0
438,0
1184,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
30
30 000,0 30 000,0
000,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0 10 000,0

0,0
0,0

0,0
2 000,0

0,0
8
000,0

0,0
0,0

Budowa
kanalizacji
sanitarnej w
Jaborowicach,
Cięzkowicach,
Ligocie Małej,
Polskiej Cerekwi
na ul.Kościuszki
Modernizacja ul
.Konarskiego w
Polskiej Cerekwi

Modernizacja
dróg gminnych
w Zakrzowie

Przebudowa
drogi
„Liszówka”

2004
2005
2006
20042006

2004
2005
2006
20042006
2004
2005
2006
20042006
2004
2005
2006

0,0
40 000,0

0,0
0,0
936,0 936,0
3 027,0 2 270,

EFS

EFRR

OGÓŁEM

255,0
0,0
0,0
255,0

SAPARD

717,0
0,0
0,0
717,0

ogółem

2004
2005
2006
20042006

Modernizacja
kotłowni w
szkole
podstawowej i
gimnazjum w
Polskiej Cerekwi
Modernizacja
kotłowni w
szkole
podstawowej we
Wroninie
Remont
kapitalny szkoły
w Polskiej
Cerekwi

Ogółem

BUDśET
GMINY

2

BUDśET
PAŃSTWA

1

Nazwa zadania

Nr zadania

Środki publiczne (wartości w tys. zł)
Krajowy wkład
Wkład wspólnotowy
publiczny

0,0
702,0
2 270,0

0,0
702,0
2 270,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
234,0
756,0

0,0
0,0
0,0

0,0
234,0
756,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2 973,

2,973,0

2 973,0

0,0

0,0

991,0

0,0

991,0

0,0

0,0

440,0
0,0
0,0
440,0

197,0
0,0
0,0
197,0

197,0
0,0
0,0
197,0

197,0
0,0
0,0
197,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

242,0
0,0
0,0
242,0

0,0
0,0
0,0
0,0

242,0
0,0
0,0
242,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
400,0
0,0
400,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
400,0
0,0
400,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
400,0
0,0
400,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

716,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

716,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

60,0
0,0
0,0

656,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

3 964,0
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10

Remont i
modernizacja
Budynku urzędu
gminy

20042006
2004
2005
2006
20042006

716,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

716,0

0,0

60,0

656,0

0,0

0,0
150,0
0,0
150,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
150,0
0,0
150,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
150,0
0,0
150,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

10. SYSTEM WDRAśANIA , SPOSOBY MONITOROWANIA ORAZ OCENY
PLANU
Gmina Polska Cerekiew realizuje zadania inwestycyjne w oparciu o średniookresowy
horyzont planistyczny / do 2010 rok/, który podzielony został na dwa zasadnicze
podokresy realizacyjne :
- podokres I obejmujący lata 2004 – 2006
- podokres II obejmujący lata 2007 – 2010
System wdraŜania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Polska Cerekiew w pełni
odpowiada I podokresowi wdraŜania strategii.
Realizacja zadań w ramach tego podokresu częściowo opierać się będzie na wdraŜaniu
projektów wpisujących się w cele i działania strategii lokalnej lecz nie wpisujące się w
obszary interwencji planu.
Plan Rozwoju Lokalnego gminy Polska Cerekiew na lata 2004 – 2006 stanowi
dokument o charakterze programu operacyjnego.
Zadania realizowane będą za pośrednictwem samodzielnych stanowisk pracy Urzędu
Gminy w Polskiej Cerekwi.
Po zakończeniu roku budŜetowego 2004, 2005, 2006 opracowane zostaną raporty z
realizacji zadań Planu Rozwoju Lokalnego.
Dodatkowo po zakończeniu realizacji planu zostanie wykonany raport
podsumowujący.
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