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BUDŻET GMINY UCHWALONY

 Podczas XXXI sesji Rady Gminy Raciąż z 30 grudnia 2021 r. przyjęta została uchwała budżetowa na 2022 rok. 
Szczegóły wewnątrz numeru.

Harmonogram Harmonogram 
wywozu odpadówwywozu odpadów

Na stronie 12 dostępny jest harmonogram wywozu 
odpadów na rok 2022.

Zwrot podatku akcyzowego 
– nowe przepisy– nowe przepisy

Od 1 stycznia rolnicy mogą skorzystać z nowych przepisów, 
które podnoszą limit paliwa wykorzystywanego 

w produkcji rolnej. Więcej na stronie 6.

UWAGA!UWAGA! Od 24 stycznia obowiązują nowe zasady przyjmowania interesantów w budynku Urzędu 
Gminy w Raciążu. Szczegóły znajdą Państwo wewnątrz tego numeru „Głosu Raciąża”. 

Na stronie 12 dostępny jest harmonogram wywozu
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Na wstępie Wójt Zbigniew Sadowski przedstawił in-
formacje na temat wydarzeń, które odbyły się w okresie 
międzysesyjnym. Poinformował, że montaż lamp ledo-
wych, który miał być dofi nansowany ze środków z fun-
duszy sołeckich oraz MIAS oraz lamp, które miały zo-
stać zainstalowane w ramach uzupełnienia oświetlenia 
ulicznego, został przesunięty na 2022 ze względu na brak 
dostępności części, niezbędnych do ich funkcjonowania. 
Pod koniec grudnia, ze względu na złe warunki atmosfe-
ryczne wstrzymane zostały również prace drogowe m.in. 
w miejscowościach Koziebrody, Kraszewo-Gaczułty, 
Zdunówek, Żychowo czy Jeżewo-Wesel. Wójt przekazał, 
że rozstrzygnięty został przetarg na odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych na 2022 rok. Wpłynęła jed-
na oferta od dotychczasowego wykonawcy, który wskazał 
w niej o 4% wyższą kwotę w przypadku odbioru odpa-
dów, zaś 6% w przypadku ich zagospodarowania. Tym 
samym nie dojdzie do podwyżek opłat dla mieszkańców 
gminy. Gospodarz gminy dodał również, że dwa razy do 
rok bezpośrednio od właścicieli będą odbierane odpady 
wielkogabarytowe. 

Następnie głos zabrała radna powiatu płońskiego Bo-
żena Szerszeniewska, która przekazała informacje na te-
mat prac związanych z inwestycjami drogowymi. W 2021 
roku zrealizowane zostały zadania inwestycyjne i remon-
ty oraz uzyskano dofi nansowanie z realizacją na 2022 rok 
na drogi powiatowe o łącznej długości niemal 23,3 km (to 
ponad 6 km więcej niż w roku 2020). Fundusze na prze-
prowadzone prace pozyskano z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego, rezerwy ogólnej budżetu państwa oraz 
od partycypujących gmin. Planowa-
ne są prace na drogach powiatowych, 
m.in. na odcinkach Baboszewo-Bo-
żewo-Szapsk, Mystkowo-Drozdo-
wo-Raciąż, Szczepkowo-Lipa, Pól-
ka Raciąż-Pijawnia. Zrealizowany 
zostanie także ciąg pieszo rowerowy 
przy drodze relacji Raciąż-Radza-
nów. Prawdopodobnie w połowie 
2022 roku uruchomiony zostanie 
zamiejscowy oddział Wydziału Ko-
munikacji i Transportu, który będzie 
mieścił się w budynku Zespołu Szkól 
w Raciążu. 

Podczas obrad Radni podjęli następujące uchwały:
 Uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej Gminy Raciąż. 
 Uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmi-

ny Raciąż na 2021 rok.
 uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 

członka Rady Sołeckiej Sołectwa Pólka-Raciąż.
 Uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów uzupełnia-

jących członka Rady Sołeckiej Sołectwa Pólka-Raciąż.
 Uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady 

Gminy Raciąż.
 Uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy sta-

łych Komisji Rady Gminy.
 Uchwałę w sprawie ustalenia planu dofi nansowania 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gmi-
nę Raciąż, określenia maksymalnej kwoty dofi nanso-
wania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 
określenia specjalności i form kształcenia, na które bę-
dzie przyznawane dofi nansowanie w 2022 r.

 Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie 
nieruchomości zamiennych w ramach odszkodowania.

 Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ko-
lejnej umowy najmu/dzierżawy z dotychczasowymi 
najemcami/dzierżawcami na okres oznaczony do lat 
trzech.

 Uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego progra-
mu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Raciąż na lata 2022–2026”.

RED

XXX SESJA RADY GMINY RACIĄŻ

XXX Sesja Rady Gminy RaciążXXX Sesja Rady Gminy Raciąż
20 grudnia 2021 r. w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu 
odbyła się XXX sesja Rady Gminy Raciąż. Na sesji obecnych było 14 radnych, a także osoby spoza 
rady – Wójt Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski, Sekretarz Anna Dumińska-Kierska, Skarbnik 
Barbara Rumianowska, a kierownik Referatu Oświaty Gabriela Osowska oraz radna rady powiatu 
Bożena Szerszeniewska. W sali obecni byli także sołtysi. Obrady poprowadziła Przewodnicząca Rady 
Gminy Grażyna Rogowska.
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Podczas XXXI sesji Rady Gminy Raciąż, która odby-
ła się 30 grudnia 2021 roku została podjęta uchwała bu-
dżetowa dla Gminy Raciąż na rok 2022. Projekt budżetu 
sporządzono w ścisłym powiązaniu z bieżącą i progno-
zowaną sytuacją gminy, przy zastosowaniu zasad racjo-
nalnego gospodarowania z uwzględnieniem efektywnego 
i oszczędnego wykorzystania środków fi nansowych prze-
znaczonych na realizację zadań gmin. 

Wydatki budżetowe zaplanowano z uwzględnieniem 
istniejącego stanu organizacyjnego jednostek 
w wielkościach umożliwiających prawidłowe 
ich funkcjonowanie, przy zapewnieniu nie-
zbędnych środków na utrzymanie istniejącego 
stanu zatrudnienia i sfi nansowanie wynagro-
dzeń. 

Dochody na 2022 rok ustalono w kwo-
cie 34 052 707,40 zł (w tym dochody bieżą-
ce w kwocie 32 469 987,00 zł oraz dochody 
majątkowe w wysokości 1 582 720,40 zł). 
Wydatki na 2022 rok ustalono w kwocie 
35 052 707,40 zł (w tym wydatki bieżące 
w kwocie 32 346 975,41 zł oraz wydatki 
majątkowe w wysokości 2 705 731,99 zł). 

Defi cyt w wysokości 1 000 000 zł zostanie pokryty przy-
chodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków 
pieniężnych, które gmina otrzymała z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych. 

Ustanowiona została również rezerwa w kwocie 
119 000 zł, w tym 37 000 zł stanowi rezerwa ogólna, zaś 
82 000 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe. 

UG Raciąż 

XXX SESJA RADY GMINY… // BUDŻET UCHWALONY

Podczas sprawozdania z działalności międzysesyjnej 
wójt Zbigniew Sadowski poinformował, że ze strony rzą-
dowej przyszła informacja na temat kolejnego naboru do 
programu „Polski Ład”, który będzie trwał do 15 lutego. 
Będzie również możliwość składnia wniosków o dofi nan-
sowania dla tych miejscowości, w których znajdowały się 
PGR-y. 

Podczas obrad podjęte zostały następujące uchwały:
 Uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej Gminy Raciąż.
 Uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Gmi-

ny Raciąż na rok 2021.
 Uchwałę w sprawie ustalenia wydatków niewygasają-

cych z upływem roku budżetowego 2021.

 Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Raciąż na lata 2022-2025.

 Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Ra-
ciąż na 2022 rok.

 Uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych na rok 2022.

 Uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

 Uchwałę w sprawie zasad określenia wysokości diety 
oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Prze-
wodniczącego Rady Gminy.

RED

XXXI Sesja Rady Gminy RaciążXXXI Sesja Rady Gminy Raciąż
30 grudnia 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Raciążu odbyła się XXXI sesja Rady 
Gminy Raciąż. Na sesji obecnych było 13 radnych, a także osoby spoza rady – Wójt Gminy Raciąż 
Zbigniew Sadowski i Skarbnik Barbara Rumianowska. Obrady poprowadziła Przewodnicząca Rady 
Gminy Grażyna Rogowska.

Budżet Gminy Budżet Gminy uchwalonyuchwalony  
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Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

1) 400 zł dla gospodarstwa domowe-
go jednoosobowego;

2) 600 zł dla gospodarstwa domowe-
go składającego się z 2 do 3 osób;

3) 850 zł dla gospodarstwa domowe-
go składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1150 zł dla gospodarstwa domo-
wego składającego się z co naj-
mniej 6 osób.
Dodatek osłonowy, w przypadku 

gdy głównym źródłem ogrzewania 
gospodarstwa domowego jest ko-
cioł na paliwo stałe, kominek, koza, 
ogrzewacz powietrza, trzon kuchen-
ny, piecokuchnia, kuchnia węglowa 

lub piec kafl owy na paliwo stałe, za-
silane węglem lub paliwami węglo-
pochodnymi, wpisane do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków, o 
której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 
dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz o 
centralnej ewidencji emisyjności bu-
dynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 
1162 i 1243), wynosi rocznie:
1) 500 zł dla gospodarstwa domowe-

go jednoosobowego;
2) 750 zł dla gospodarstwa domowe-

go składającego się z 2 do 3 osób;
3) 1062,50 zł dla gospodarstwa do-

mowego składającego się z 4 do 5 
osób;

4) 1437,50 zł dla gospodarstwa do-
mowego składającego się z co naj-
mniej 6 osób
Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowe-
go obowiązywać będzie tzw. zasada 
złotówka za złotówkę. Oznacza to, że 
dodatek ten będzie przyznawany na-
wet po przekroczeniu kryterium do-
chodowego, a kwota dodatku będzie 
pomniejszana o kwotę tego przekro-
czenia. Minimalna kwota wypłaca-
nych dodatków osłonowych będzie 
wynosić 20 zł.

Wnioski o dodatek osłonowy 
mieszkańcy mogą składać w dowol-
nym terminie, maksymalnie do 31 
października 2022 r.

Jeżeli wniosek wpłynie do 31 
stycznia 2022 r., wypłata dodatku zo-
stanie zrealizowana w dwóch ratach, 
tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r.

Osoby, które złożą wniosek po 31 
stycznia otrzymają wypłatę dodatku 
jednorazowo niezwłocznie po przy-
znanie dodatku, maksymalnie do 2 
grudnia 2022 r.

Wnioski można składać w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej 
ul. 11 Listopada 20, 09-140 Raciąż 
– Pokój nr 8 w dniach i godzinach 
pracy urzędu lub drogą elektro-
niczną bez ograniczeń (epuap).

RED

INFORMACJA O DODATKU OSŁONOWYM…

Informacja na temat Dodatku OsłonowegoInformacja na temat Dodatku Osłonowego
Dodatek osłonowy stanowi 
element rządowej tarczy 
antyinfl acyjnej, który ma 
zniwelować rosnące ceny 
energii, gazu i żywności. 
Zgodnie z przepisami będzie 
on przysługiwał gospodarstwu 
domowemu, którego przeciętne 
miesięczne dochody nie 
przekraczają 2100 zł w 
gospodarstwie jednoosobowym 
albo 1500 zł na osobę w 
gospodarstwie wieloosobowym.

pp
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Konkurs podzielono na cztery kategorie:
 Klasy IV-VI

 Klasy VII-VIII

 Szkoła Średnia

 Dorośli 

W każdej kategorii wyłoniono pierw-
sze, drugie oraz trzecie miejsce. Wybra-
no także prace wyróżnione. W komisji 
konkursowej, która zdecydowała o na-
grodach znaleźli się Wójt Zbigniew Sa-
dowski, Burmistrz Mariusz Godlewski, 
dyrektor MCKSiR Artur Adamski oraz 
sekretarz miasta Renata Kujawa. 12 naj-
lepszych prac znalazło się w kalendarzu 
Miasta oraz Gminy na 2022 rok. Poniżej 
przedstawiamy listę zwycięskich i wyróż-
nionych prac:

Klasy IV-VI
III miejsce – Stanisław Wiśniewski (SP 

Stare Gralewo, klasa VI)
III miejsce – Katarzyna Gjkowska (SP 

Unieck, klasa VI)
III miejsce – Zuzanna Stępińska (SP Ko-

ziebrody, klasa V)
Wyróżnienie – Aleksandra Fonderska (SP 
Krajkowo, klasa VI)

Klasy VII-VIII
III miejsce – Agata Bloch (SP Unieck, 

klasa VIII)
III miejsce – Jakub Hajn, (SP Stare Gra-

lewo, klasa VII)
III miejsce – Jakub Bielski (SP Raciąż, 

klasa VII)
Wyróżnienia – Bartosz 
Pierścieniak (SP Stare 
Gralewo, klasa VII), 
Katarzyna Wojkowska 
(SP Stare Gralewo, 
klasa VII)

Szkoła Średnia
III miejsce – Wiktoria 
Chorzewska (ZS Ra-
ciąż)

III miejsce – Wiktoria Cienkuszewska 
(ZS Raciąż)

III miejsce – Patrycja Ossowska (ZS Ra-
ciąż)

Dorośli
III  miejsce – Jan Kantorowski (Raciąż)
III  miejsce – Olga Wiśniewska (Sierako-

wo)
III  miejsce – Weronika Wiśniewska (Sie-

rakowo)
Wyróżnienia – Iwona Mysiakowska 
(Kraszewo Gaczułty), Natalia Rychlińska 
(Glinojeck)

Organizatorami Konkursu byli Mia-
sto Raciąż, Gmina Raciąż oraz Miejskie 
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w 
Raciążu. 

RED

KONKURS PLASTYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY

Jeszcze pod koniec 2021 roku rozstrzygnięty został konkurs pla-
styczny pn. „Zabytki i Ciekawe Historycznie Zakątki Ziemi Racią-
skiej”, przeprowadzony pod patronatem Burmistrza Miasta Racią-
ża Mariusza Godlewskiego oraz Wójta Gminy Raciąż Zbigniewa 
Sadowskiego.

KKonkurs rozstrzygniętyonkurs rozstrzygnięty  
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 na żywność objętą obecnie stawką 

podatku VAT 5% – do stawki 0%

 na paliwa silnikowe, tj. olej napę-

dowy, biokomponenty stanowiące 

samoistne paliwa, benzynę sil-

nikową, gaz skroplony LPG – ze 

stawki 23% do stawki 8%

 na nawozy, środki ochrony roślin, 

ziemię ogrodniczą i inne środki 

wspomagające produkcję rolni-

czą (takie jak: środki poprawiają-

ce właściwości gleby, stymulatory 

wzrostu oraz niektóre podłoża do 

upraw) – ze stawki 8% do stawki 

0%
 na gaz ziemny – do stawki 0%,

 na energię elektryczną i energię 

cieplną – do stawki 5%.

Nie ulega zmianie 7 % stawka 
zwrotu ryczałtu podatku VAT dla 
rolników ryczałtowych.

Stawka 0 % na żywność obej-
muje towary wymienione w poz. 
1–18 załącznika nr 10 do ustawy, 
inne niż klasyfi kowane w grupowa-
niu usługi związane z wyżywieniem 
(PKWiU 56).

Oznacza to, że przy sprzedaży 
przez producentów rolnych rozlicza-
jących się z VAT na zasadach ogól-
nych w okresie od dnia 1 lutego do 
dnia 31 lipca br. będzie obowiązy-
wała 0 % stawka VAT od sprzedawa-
nych produktów rolnych wymienio-
nych w poz. 1- 18 zał. 10 do ustawy 
VAT, w szczególności: warzyw (CN 
07), owoców i orzechów jadalnych 
(CN 08), zbóż (CN10), nasion i owo-
ców oleistych; ziaren, nasion i owo-
ców różnych; roślin przemysłowych 
lub leczniczych; słomy i pasz – wy-
łącznie przeznaczonych do spożycia 
przez ludzi (CN ex 12), produktów 
mleczarskich; jaj ptasich; miodu na-
turalnego; jadalnych produktów po-
chodzenia zwierzęcego, gdzie indziej 
niewymienionych ani niewłączonych 
(CN 04) oraz ryb i skorupiaków, mię-
czaków i pozostałych bezkręgowców 
wodnych – z wyłączeniem homarów i 
ośmiornic oraz innych towarów obję-
tych CN 0306 – CN 0308 (CN ex 03).

Przy sprzedaży nie wymienionych 
w poz. 1 – 18 zał. nr 10 do ustawy 
VAT produktów rolnych stawka 

w wysokości 0% nie będzie miała 
zastosowania – w takim przypad-
ku właściwa będzie stawka podatku 
8% – dla towarów wymienionych w 
załączniku nr 3 do ustawy o VAT lub 
w rozporządzeniu wykonawczym do-
tyczącym stawek obniżonych.

Bezpośrednie zmniejszenie kosz-
tów produkcji rolnej w okresie 1 
luty – 31 lipiec br. zapewni obniżenie 
w tym okresie do 0% stawki podat-
ku VAT na nawozy, środki ochrony 
roślin, ziemię ogrodniczą, środki po-
prawiające właściwości gleb, stymu-
latory wzrostu oraz podłoża do upraw 
(z wyłączeniem podłoży mineral-
nych), a pośrednio – obniżenie VAT 
na energię i niektóre surowce energe-
tyczne.

Rolnicy ryczałtowi sprzedający 
produkty rolne będą jak dotych-
czas otrzymywać należności za 
sprzedane produkty wraz ze zry-
czałtowanym zwrotem podatku 
wynoszącym 7%.

MRiRW

Okresowe zmiany w podatku VAT Okresowe zmiany w podatku VAT 
w rolnictwiew rolnictwie

Uchwalona przez Sejm 13 stycznia 2022 r. i skierowana do prac Senatu RP ustawa o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług (druki sejmowe poselskiego projektu ww. ustawy 
nr 1905, 1914, druk senacki nr 618) przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT 
w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.:
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Na głównej stronie Gov.pl zosta-
ła uruchomiona dedykowana zakładka 
„Dla Rolnika” – obok zakładek „Dla 
Obywatela”, „Dla Przedsiębiorcy” i 
„Dla Urzędnika”, która zawiera kata-
log usług i kart informacyjno-formula-
rzowych obejmujących dwanaście kart 
usług i trzy e-usługi.
Jakie funkcjonalności oferuje nam 
„Okienko dla rolnika” w początkowym 
okresie swojego funkcjonowania?

W pierwszej odsłonie „Okienka dla 
rolnika” dostępne są trzy e-usługi:
 Złóż wniosek o oszacowanie spowo-

dowanych przez suszę strat w upra-

wach rolnych,

 Złóż wniosek o przyznanie płatności 

obszarowych i PROW,

 Skorzystaj z portalu IRZplus.

Wyżej wymienione sprawy można 
załatwić przez Internet, bez wychodzenia 
z domu.

Dodatkowo, w zakładce „Dla Rolni-
ka” udostępniono 12 innych usług w po-
staci kart informacyjno-formularzowych, 
które mówią o sposobie załatwienia da-
nej sprawy, wymaganych dokumentach, 
a także zawierają odniesienia do formula-
rzy, w przypadku jeśli są wymagane.

Udostępnione w „Okienku dla rolni-
ka” usługi w formie kart informacyjno-
-formularzowych dotyczą:
1. Złożenia wniosku do KRUS o emery-

turę rolniczą,

2. Złożenia wniosku do KRUS o rentę 

rodzinną,

3. Złożenia wniosku do KRUS o zasiłek 

macierzyński,

4. Złożenia wniosku do KRUS o zasiłek 

pogrzebowy,

5. Zgłoszenia pomocnika do ubezpie-

czenia w KRUS,

6. Zgłoszenia do ubezpieczenia społecz-

nego rolników,

 7. Zgłoszenia do ubezpieczenia zdro-

wotnego,

 8. Złożenia wniosku o wydanie świadec-

twa fi tosanitarnego,

 9. Uzyskania wpisu do urzędowego reje-

stru podmiotów profesjonalnych,

10. Zgłoszenia ekologicznego materiału 

siewnego, nasion i wegetatywnego 

materiału nasadzeniowego do Wyka-

zu ekologicznego materiału siewnego,

11. Uzyskania pozwolenia na zastoso-

wanie konwencjonalnego materiału 

siewnego w rolnictwie ekologicznym,

12. Skorzystania z portalu ogłoszeń na 

platformie eRolnik.

Udostępniona zakładka „Dla Rolni-
ka” jest pierwszym krokiem mającym 
na celu zebranie usług dedykowanych 
rolnikom w jednym miejscu. Strona bę-
dzie sukcesywnie uzupełniana o nowe 
e-usługi.

MRiRW

„OKIENKO DLA ROLNIKA”

Już działa „Okienko dla rolnika”Już działa „Okienko dla rolnika”
29 grudnia 2021 r. na portalu gov.pl, uruchomiona została osobna podstrona poświęcona działaniom na 
rzecz rolników w ramach tzw. „Okienka dla rolnika”.
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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego informuje, że od 1 stycznia 
2022 r. podwyższeniu ulegają:
• kwota wolna od podatku – do 30.000 zł,

• roczna kwota zmniejszająca podatek 

– do 5.100 zł (425 zł miesięcznie),

• pierwszy próg podatkowy – do 

120.000 zł.

W związku z tym zaliczka na podatek 
dochodowy od emerytur, rent oraz rodzi-
cielskich świadczeń uzupełniających wy-
płacanych w kwocie nieprzekraczającej 
2.500 zł miesięcznie wyniesie 0 zł. 

Natomiast składka na ubezpieczenie 
zdrowotne nadal będzie wynosiła 9% 
wysokości świadczenia, z tym, że w ca-
łości zostanie potrącona z kwoty brutto 
świadczenia (nie będzie, jak dotychczas, 
odliczana w części równej 7,75% od za-
liczki na podatek dochodowy). 

W przypadkach, w których kwo-
ta składki na ubezpieczenie zdrowotne 
przekroczy kwotę odpowiadającą wyso-
kości zaliczki na podatek dochodowy ob-
liczonej zgodnie z przepisami obowiązu-

jącymi do 31 grudnia 2021 r. – obniżona 
zostanie do kwoty zaliczki. 

Jednocześnie Kasa informuje, że od 
1 stycznia 2022 r. świadczenie niezreali-
zowane po zmarłym emerycie/renciście 
może zostać wypłacone w kwocie brut-
to (bez pomniejszenia o kwotę zaliczki 
na podatek dochodowy), jeżeli osoba 
uprawniona złoży oświadczenie, że jej 
roczne dochody podlegające opodatko-
waniu podatkiem dochodowym od osób 
fi zycznych nie przekroczą ilorazu kwoty 
zmniejszającej podatek i najniższej staw-
ki podatku, określonych w pierwszym 
przedziale skali podatkowej tj. 30.000 zł.

Inaczej niż dotychczas, osoby samot-
nie wychowujące dziecko nie będą mo-
gły występować o zmniejszenie zaliczki 
na podatek dochodowy o dodatkową 
kwotę zmniejszającą podatek, w związku 
z zamiarem wspólnego rozliczenia do-
chodów (osoby te będą mogły odliczyć 
1500 zł w rozliczeniu rocznym).

Ponadto Kasa zwraca uwagę, że 
osoby pobierające emeryturę rolniczą 

z KRUS i jednocześnie drugą emery-
turę z ZUS w łącznej kwocie przekra-
czającej 2.500 zł, od których (zgodnie z 
obowiązującymi przepisami) oba orga-
ny rentowe obliczą zaliczkę na podatek 
dochodowy w wysokości pomniejszonej 
o miesięczną kwotę zmniejszającą poda-
tek, po dokonaniu rocznego rozliczenia 
będą miały niedopłatę podatku za 2022 
r. W celu uniknięcia niedopłaty należy w 
jednym z organów złożyć wniosek o nie-
pomniejszanie zaliczki o kwotę zmniej-
szającą podatek.

Analogicznie, osoby samotnie wycho-
wujące dziecko, które osiągają dochody 
podlegające opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym np. z tytułu zatrudnienia 
i pobierają rentę rodzinną na małoletnie 
dziecko oraz chcą uniknąć niedopłaty po-
datku na koniec roku, również powinny 
poinformować pracodawcę o dochodach 
z KRUS lub wystąpić do KRUS, aby nie 
stosował kwoty zmniejszającej podatek 
przy zaliczce od renty dziecka.

KRUS

Zmieniają się zasady ustalania zaliczki na Zmieniają się zasady ustalania zaliczki na 
podatek dochodowy podatek dochodowy 

i składki na ubezpieczenie zdrowotnei składki na ubezpieczenie zdrowotne
Od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieniły się zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy i składki 
na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych oraz rodzicielskiego 
świadczenia uzupełniającego.

23 stycznia 2022 r. na terenie powiatu płońskie-
go odbyły się uroczystości upamiętniające rocznicę 
wybuchu powstania styczniowego, które organizo-
wała Jednostka Strzelecka 1006 Płońsk. Wydarzenie 
objęło w sumie 11 miejscowości, w tym dwie z tere-
nu naszej gminy – Unieck i Raciąż. Na zaproszenie 
Plutonu Strzeleckiego Raciąż, wchodzącego w skład 
JS 1006 Płońsk, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 
1863 z Uniecka wspólnie złożyli hołd poległym 
powstańcom przy Grobie Wojennym Powstań-
ców Styczniowych znajdującym się na tamtejszym 
cmentarzu, gdzie złożone zostały symboliczne, bia-
ło-czerwone znicze.  

W lutowym numerze „Głosu Raciąża” znajdzie 
się relacja z „II Wymarszu Szlakiem Powstańców 
Styczniowych”.

RED 

159. rocznica wybuchu 159. rocznica wybuchu 
Powstania StyczniowegoPowstania Styczniowego
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Zjawisko uzależnień widoczne jest obecnie w każdym 
środowisku. Trudno jest znaleźć jednoznaczną odpowiedź 
na pytanie „dlaczego nastolatek” sięga po używki. Dzieci 
twierdzą, że „prochy” uwalniają od problemów i pomaga-
ją zapomnieć o kłopotach. Narkotyki, papieros, alkohol to 
coś, dzięki czemu mogą poszpanować i zyskać akceptację 
swojego młodzieżowego środowiska. NIC MYLNEGO! 

Idąc na przeciw tym problemom, 22 stycznia 2022 r. 
kadra Jednostki Strzeleckiej 1863 Unieck przeprowadzi-
ła dla młodzieży z Gminy Raciąż spotkanie profi laktycz-
ne, mające na celu uświadomienie młodemu pokoleniu 
z jakimi zagrożeniami mogą się borykać, jak zostać osobą 
asertywną oraz że zawsze wszelkim używką można po-
wiedzieć stanowcze – NIE.

Oprócz przeprowadzonych ankiet, wykładów i przy-
kładów zapobiegania tym patologiom, w ramach profi -
laktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, pa-
leniu papierosów i innych, uczestnicy zostali zapoznani 
między innymi z aspektem prawnym. Zajęcia uświetnił 
poczęstunek oraz zajęcia praktyczne. Uczestnicy wyko-
nali plakaty promujące zdrowy styl życia.

Za pomoc w realizacji tego projektu i przedsięwzięcia, 
dziękujemy:
* Wójtowi Gminy Raciąż, 
* Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych w Raciążu,
* Kołu Gospodyń Wiejskich z Uniecka.

JS 1863

Kadra JS 1863 spotkała się z młodzieżą Kadra JS 1863 spotkała się z młodzieżą 
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W ręce oszustów trafi ły m.in. logi-
ny i hasła do kont bankowych, numery 
kart płatniczych, numery dowodów oso-
bistych oraz numery PESEL. W konse-
kwencji osoby te straciły swoje pienią-
dze. Tylko w ciągu kilku pierwszych 
dni nowego roku policjanci przyjęli 5 
zawiadomień dotyczących tego typu 
oszustw. Wśród poszkodowanych byli 
mieszkańcy zarówno miasta, jak i gmi-
ny Raciąż. 

Przypominamy podstawowe zasa-
dy bezpieczeństwa w sieci: 

 Nie otwieramy wiadomości i załącz-
ników otrzymanych e-mailem od nie-
znanych nam nadawców, 

 Nie otwieramy żadnych linków załą-
czonych do wiadomości pochodzą-
cych z nieznanego źródła, 

 Uważajmy komu podajemy kody do 
płatności mobilnych. Zawsze warto to 
zweryfi kować, 

 Nie zapisujemy loginu, ani haseł dostę-
pu w plikach tekstowych – takie pliki 
mogą zostać przechwycone przez pro-
gramy i aplikacje szpiegujące, 

 Nigdy nie przesyłamy naszych haseł 
i loginów w wiadomościach teksto-
wych czy mailowych nawet do na-
szych bliskich, 

 Nie podajemy też w wiadomościach 
czy w rozmowie przez telefon naszych 
haseł i loginów – pracownicy banku 
nie będą o to prosić, z takimi żądania-
mi piszą i dzwonią zawsze oszuści pod-
szywający się pod pracowników banku, 

 Warto zadbać o programy antywi-
rusowe i chroniące przed hakerskim 
oprogramowaniem (antyphishing).

RED

PODEJRZANE LINKI…  //  NABÓR NA … // UWAGA …

Uruchomiony nabór wniosków o 
przyznanie pomocy prowadzony będzie 
w trybie ciągłym, co oznacza, że rolni-
cy chcący skorzystać ze wsparcia mogą 
wypełniać i złożyć do ARiMR stosowne 
wnioski aplikacyjne niemal przez cały 

rok, ponieważ rozpoczęty nabór trwać 
będzie do 30 grudnia 2022 r.

Dokumenty należy składać w biurach 
powiatowych lub oddziałach regional-
nych ARiMR. Można to zrobić osobi-
ście, przesłać za pośrednictwem Poczty 

Polskiej lub elektronicznej skrzynki po-
dawczej ePUAP.

Więcej informacji mogą uzyskać 
Państwo na stronie internetowej www.
gov.pl/web.arimr.

RED

Smog stał się w tej chwili nie tylko 
zjawiskiem globalnym, ale także lo-
kalnym i nie dotyczy jedynie wielkich 
miast, ale również mniejszych miejsco-
wości. Pyły i różnego rodzaju inne za-
nieczyszczenia zawieszone w powietrzu 
bardzo negatywnie wpływają nie tylko na 
nasze samopoczucie, ale przede wszyst-
kim zdrowie – mogą wywoływać alergię, 
astmę czy niewydolność oddechową. 
Szczególnie niebezpieczne jest spalanie 
wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych, 
malowanego drewna, sklejek, płyt wió-
rowych, butów czy odzieży. W spalinach 
pochodzących z procesu palenia wymie-
nionych odpadów możemy znaleźć pyły, 
tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siar-
ki, metale ciężkie takie jak kadm, rtęć, 
chlorowodór, cyjanowodór i rakotwórcze 
dioksyny. Odpady czy potocznie zwane 

„śmieci” powinny być spalane w tempe-
raturze co najmniej 1000 stopni Celsju-
sza, podczas gdy w tradycyjnym piecu 
temperatura spalania to co najwyżej 500 
stopni. 11 listopada 2017 roku weszła 
w życie tzw. ustawa antysmogowa, zaś od 
1 lipca 2018 roku obowiązuje zakaz sto-
sowania wskazanych w niej paliw, a są to:
– muły węglowe oraz mieszanki produ-

kowane z ich wykorzystaniem
– węgiel brunatny oraz paliwa stałe 

produkowane z wykorzystaniem tego 
węgla

– węgiel kamienny w postaci sypkiej 
(miał)

– paliwa zawierające biomasę o wil-
gotności w stanie roboczym powyżej 
20% (np. mokre drewno)
Warto pamiętać, że kupując opał 

mamy prawo prosić o certyfi katy lub 

inne dokumenty potwierdzające odpo-
wiednie parametry zakupionego towaru i 
przede wszystkim posiadać dowód jego 
zakupu (np. paragon lub fakturę), którym 
będziemy mogli się okazać w przypadku 
ewentualnej kontroli jakości paliwa ja-
kie stosujemy. Za naruszenie przepisów 
antysmogowych, a także spalanie wspo-
mnianych wyżej materiałów, takich jak 
tworzywa sztuczne, grozi mandat w wy-
sokości 500 zł lub grzywna w wysokości 
5 tysięcy złotych. 

Źródło: regiodom.pl, mazovia.pl., DZ 

Ruszył nabór na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Nie klikaj w podejrzane linki!Nie klikaj w podejrzane linki!
W styczniu niemal każdego dnia do płońskiej komendy wpływały zawiado-
mienia od osób, które za pomocą komunikatorów internetowych, sms-ów 
lub maili, otrzymały wiadomość zawierającą link, dzięki któremu oszuści 
wyłudzili wrażliwe dane. 

Rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwie 
w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub ASF, 
od 3 stycznia mogą składać wnioski do Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie 
pomocy na Inwestycje odtwarzające potencjał pro-
dukcji rolnej w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zwracajmy uwagę na to, co spalamy w piecach 
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