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Delegacje wielu ma-
zowieckich powiatów
i parafii z pi´knymi wieƒ-
cami i dorodnymi boch-
nami chleba uczestniczy-
∏y w do˝ynkach woje-
wódzkich i diecezjalnych,
które 22 sierpnia odby∏y
si´ w Muzeum Wsi Ma-
zowieckiej w Sierpcu.
Nie mog∏o tam zabraknàç
przedstawicieli powiatu
p∏oƒskiego i gminy Ra-
cià˝.

Wi´cej na str. 12

85-lecie powstania
Ochotniczej Stra˝y Po˝ar-
nej Êwi´towali druhowie
z Krajkowa. Na uroczy-
stoÊç, która odby∏a si´
w niedziel´, 22 sierpnia,
przybyli m.in. stra˝acy z sà-
siednich jednostek ze sztan-
darami, wójt gminy Ry-
szard Giszczak i przewodni-
czàcy rady Jaros∏aw Jawor-
ski. Powiatowe struktury re-
prezentowali radna El˝bieta
Grodkiewicz i zast´pca ko-
mendanta powiatowego
Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej brygadier Pawe∏ Jaku-
bowski.

Czytaj na str. 6-7

Przedstawiciele
dekanatu Racià˝
z ˚ychowa

Stra˝acki jubileusz w Krajkowie

Âwi´to mazowieckich rolników
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Zbiorowy pozew
w sprawie wody

Jak nas poinformowa∏ wójt Ryszard Giszczak, gmina
zamierza z∏o˝yç zbiorowy wniosek do sàdu w imieniu
mieszkaƒców korzystajàcych z wody z uj´cia w Witko-
wie. OczywiÊcie tych, którzy wyra˝à na to zgod´. - B´-
dziemy domagaç si´ zwrotu nienale˝nie pobranych przez
spó∏k´ PGKiM w Racià˝u op∏at za wod´ po niew∏aÊciwie
naliczonej cenie – mówi wójt. I wyjaÊnia, dlaczego gmi-
na zdecydowa∏a si´ na ten krok. - Tylko nieliczni miesz-
kaƒcy zdecydowali si´ sami podaç PGKiM do sàdu. Na
marginesie, wygrali sprawy. Pozostali tego nie uczynili.
A PGKiM ˝eruje na ich niewiedzy czy spolegliwoÊci, po-
legajàcej na tym, ˝e jak jest faktura, to trzeba zap∏aciç.
Nie trzeba. Mo˝na dochodziç swoich racji w sàdzie. I, jak
si´ okazuje, skutecznie. Problem jest niebagatelny, bo-
wiem dotyczy oko∏o tysiàca gospodarstw domowych
w naszej gminie. red.

Starosta obieca∏
W czasie sesji Rady Gminy Racià˝, 27 lipca, miesz-

kaƒcy Koziebród zg∏osili k∏opoty wyst´pujàce po mo-
dernizacji drogi, której inwestorem by∏ powiat.

So∏tys Barbara Kamiƒska oznajmi∏a, ˝e wykonawcy
zlikwidowali jednej z mieszkanek wjazd na pole. Doda-
∏a, ˝e podczas wykonywania drogi mieszkaƒcy zg∏asza-
li szereg wniosków, ale ˝aden nie zosta∏ uwzgl´dniony.
Z kolei radny Eugeniusz Ptasik narzeka∏, ˝e na skutek
budowy drogi w czasie deszczu zalewany jest plac przy
remizie.

Obecny na sesji starosta p∏oƒski Jan Màczewski
obieca∏, ˝e drogowcy zg∏oszà si´ do Koziebród, ˝eby
zlikwidowaç usterki.

Interwencj´ u dyrektor Zarzàdu Dróg Powiatowych
obieca∏a podjàç radna powiatowa El˝bieta Grodkiewicz.

red.

Utwardzone pobocza
na wiaduktach

Kazimierz Karpiƒski, so∏tys wsi Kiniki, pyta∏ na se-
sji Rady Gminy Racià˝, co b´dzie z przejÊciem dla pie-
szych na wiaduktach nad obwodnicà. Starosta Jan Mà-
czewski odpowiedzia∏, ˝e Zarzàd Dróg Powiatowych
w P∏oƒsku otrzyma∏ informacj´ od inwestora, ˝e na wia-
duktach b´dà wykonane, po jednej stronie, chodniki
o szerokoÊci minimum 1,20 m. Wójt Ryszard Giszczak
sprostowa∏, ˝e te chodniki to b´dà utwardzone pobocza.

red.

Inwestycje

Uwaga rolnicy!!!
Wójt gminy Racià˝ przypomina:
Ka˝dy ROLNIK, który chce odzyskaç cz´Êç

pieni´dzy wydanych na olej nap´dowy u˝ywany do
produkcji rolnej powinien

1) Do 31 sierpnia 2010r. zakupiç odpowiednià
do przyznanego na 2010 r. limitu (lub niewykorzy-
stanej cz´Êci limitu) iloÊç oleju nap´dowego

2) W terminie od 01 do 30 wrzeÊnia 2010 r. z∏o-
˝yç odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami
VAT (lub ich kopiami) stanowiàcymi dowód zaku-
pu oleju nap´dowego.

Limit roczny wynosi 86 litrów na 1 ha u˝ytków
rolnych, a stawka zwrotu podatku akcyzowego
0,85 z∏ na 1 litr oleju nap´dowego

Znajà bhp i ekologi´
Dziesi´ç osób uczestniczy∏o w gminnym konkursie

wiedzy z zakresu bhp i ekologii w rolnictwie dla rolni-
ków i so∏tysów. Najwi´kszà wiedzà wykaza∏ si´ Andrzej
LeÊniewski z Grzybowa. Drugie miejsce zajà∏ Jan Piór-
kowski ze Starego Gralewa, a trzecie – Krzysztof Luto-
mirski z Ciecierska.

Konkurs na produkt lokalny
Lokalna Grupa Dzia∏ania Przyjazne Mazowsze og∏a-

sza konkurs na produkt lokalny, który móg∏by kojarzyç
si´ z naszym regionem, obejmujàcym gminy: Babosze-
wo, Dzierzà˝nia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto,
P∏oƒsk, Racià˝, Sochocin, Za∏uski, miasto Racià˝.

Produktem lokalnym mogà byç produkty spo˝ywcze
np. ser, d˝em, nalewka, ciasto, ale równie˝ inne wytwo-
ry takie jak np. pamiàtki, r´kodzie∏o artystyczne, przed-
mioty codziennego u˝ytku oraz inicjatywy kulturalno-
-edukacyjne takie jak: Êcie˝ki edukacyjne, szlaki literac-
kie, imprezy organizowane cyklicznie i us∏ugi np. ga-
stronomiczne, agroturystyczne.

W konkursie mogà startowaç profesjonaliÊci i amato-
rzy, osoby fizyczne i organizacje (np. lokalne stowarzy-
szenia, ko∏a gospodyƒ wiejskich) z obszaru Lokalnej
Grupy Dzia∏ania Przyjazne Mazowsze.

Zg∏oszenia przyjmowane sà we wrzeÊniu.
Szczegó∏y na www.powiat-plonski.pl

Rozstrzygni´ty zosta∏ prze-
targ na budow´ kanalizacji sani-
tarnej dla miejscowoÊci Krasze-
wo Podborne i Kraszewo Ga-
czu∏ty. Koszt tej inwestycji prze-
kracza 4 mln z∏. Gmina Racià˝
przeprowadzi jà przy finansowej
pomocy Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Ârodowiska, za-
ciàgajàc tam korzystnà po˝ycz-
k´. Niebawem Êcieki z domostw
w tych wioskach trafià do
oczyszczalni w Koziebrodach.

Rozpocz´∏a si´
budowa drogi asfal-
towej do Witkowa
i przez wieÊ. Trakt
biegnie od nowej ob-
wodnicy. W∏adze
gminy Racià˝ obie-
ca∏y, ˝e rozpocznà t´
inwestycj´ po zakoƒ-
czeniu budowy ob-
wodnicy. I s∏owa do-
trzyma∏y.



Z∏oci jubilaci

Jubileusz pi´çdziesi´ciolecia po˝ycia ma∏˝eƒskiego obchodzi-
li paƒstwo Genowefa i Kazimierz PoÊpiesza∏owie z Je˝ewa Wesel.
Wr´czenie odznaczeƒ nadanych przez prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej odby∏o si´ u jubilatów 23 lipca. Dokona∏a tego sekre-
tarz Urz´du Gminy w Racià˝u Gabriela Kowalska.
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Zakoƒczona w∏aÊnie przez gmin´ Racià˝
przebudowa lokalnego systemu transportowego
¸empinek – ¸empino – Kie∏bowo – Stro˝´cin,
umo˝liwia po∏àczenie kilku miejscowoÊci le˝à-
cych pomi´dzy drogà krajowà nr 60 Ciechanów
– P∏ock, a drogà powiatowà P∏oƒsk – Racià˝. In-
westycja kosztowa∏a ponad 2,8 mln z∏. Blisko
2,4 mln z∏ gmina Racià˝ pozyska∏a z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z projektem przebudowie uleg∏y trzy
drogi gminne: 1) ¸empino - ¸empinek - ˚ukowo
Wawrzonki; 2) ¸empino – Stro˝´cin; 3) Stro˝´-
cin - Sa∏kowo – Kaczorowy. Ich ∏àczna d∏ugoÊç
to 7,5 km. Roboty obejmowa∏y wycink´ drzew
i krzewów; wykonanie odwodnienia dróg; robo-
ty ziemne; podbudow´ wraz ze stabilizacjà grun-
tu cementem. W ramach inwestycji wykonana
zosta∏a nawierzchnia asfaltowa - dwuwarstwowa
z mieszanki mineralno asfaltowej o ∏àcznej gru-
boÊci 8 cm i szerokoÊci 4,5 m. Wykonano rów-
nie˝ zjazdy, pobocza, oznakowanie pionowe,
oraz urzàdzenia bezpieczeƒstwa ruchu. Inwesty-
cja realizowana by∏a w trzech etapach

Etap I. Przygotowanie inwestycji
W ramach etapu wykonano mapy do celów

projektowych, projekt budowlany, projekt sta∏ej
organizacji ruchu, podzia∏ gruntów, studium wy-
konalnoÊci, post´powanie w sprawie oceny od-
dzia∏ywania na Êrodowisko zgodnie z wytyczny-
mi ministra rozwoju regionalnego, uzyskana zo-
sta∏a decyzja lokalizacyjna, oraz przej´cie grun-
tów pod drog´ wraz z odszkodowaniem dla w∏a-
Êcicieli gruntów, zgodnie z ustawà o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie dróg publicznych.

Etap II. Wykonawstwo inwestycji
W ramach etapu zosta∏ przygotowany i og∏o-

szony przetarg nieograniczony na wykonawstwo
robót budowlanych, oraz nastàpi∏o wykonanie
powy˝szych robót.

Etap III. Zakoƒczenie inwestycji
W tym etapie zosta∏ dokonany odbiór robót

budowlanych, nastàpi∏o rozliczenie umowy na
pe∏nienie funkcji inspektora nadzoru, wprowa-
dzenie sta∏ej organizacji ruchu, oraz rozliczenie
finansowe projektu.

ug

Pani so∏tys Teresie Muchyƒskiej
wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia

z powodu tragicznej Êmierci
Syna

sk∏adajà
Wójt i pracownicy Urz´du Gminy Racià˝,

radni i so∏tysi

Panu Jerzemu Borowskiemu
wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia

z powodu Êmierci
Matki
sk∏adajà

Wójt i pracownicy Urz´du Gminy Racià˝

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w pogrzebie tragicznie zmar∏ego

Âp. Szymona Muchyƒskiego
rodzinie oraz przyjacio∏om wspierajàcym nas

w trudnych chwilach
serdeczne podzi´kowania

sk∏adajà
rodzice i bracia

Gminny szlak
drogowy

- GOTOWY

Gminny szlak
drogowy

- GOTOWY
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Turniej zosta∏ rozegrany w dniu
14.08.2010r. na boisku ORLIK 2012
w Racià˝u. W zawodach uczestni-
czy∏o 8 reprezentacji wiejskich z te-
renu gminy Racià˝

WYNIKI TURNIEJU:

Grupa A:
1. Koziebrody
2. Witkowo
3. Bogucin
4. ¸empino

Wyniki rozgrywek:
1. Koziebrody – Witkowo 0:0
2. ¸empino – Bogucin 0:1
3. Koziebrody – ¸empino 4:1
4. Witkowo – Bogucin 1:0
5. Koziebrody – Bogucin 3:0
6. Witkowo – ¸empino 4:0

Tabela
grupy A
1. Koziebrody 7 pkt
2. Witkowo 4 pkt
3. Bogucin 3 pkt
4. ¸empino 0 pkt
grupa B:
1. Kozolin
2. Pólka Racià˝
3. Kraszewo
4. ˚ukowo

Wyniki rozgrywek:
1. Pólka Racià˝ – Kraszewo 1:1
2. ˚ukowo – Kozolin 0:1
3. Pólka Racià˝ – ˚ukowo 4:1
4. Kraszewo – Kozolin 0:1
5. Pólka Racià˝ – Kozolin   1:1
6. Kraszewo – ˚ukowo      3:0

Tabela grupy B
1. Kozolin 7 pkt
2. Pólka Racià˝ 5 pkt
3. Kraszewo 4 pkt
4. ˚ukowo 0 pkt

Pó∏fina∏ turnieju
Koziebrody – Pólka Racià˝         0:0 

(2:3) karne
Witkowo – Kozolin 1:0

Mecz o 3 miejsce
Koziebrody - Kozolin                  2:1

PÓLKA RACIÑ˚ MISTRZEM
TURNIEJ PI¸KI NO˚NEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY RACIÑ˚

I miejsce – Pólka Racià˝

II miejsce – Witkowo

III miejsce – Koziebrody
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Fina∏
Pólka Racià˝ – Witkowo             2:1

Klasyfikacja koƒcowa turnieju:
1. Pólka Racià˝
2. Witkowo
3. Koziebrody
4. Kozolin

Tytu∏ mistrza gminy Racià˝ i pu-
char wójta zdoby∏a dru˝yna Pólka Ra-
cià˝ w sk∏adzie:

Przemys∏aw WiÊniewski, Rado-
s∏aw Bia∏ek, Grzegorz Sadowisk, Rafa∏
Kukliƒski, Pawe∏ Purzeski, Stanis∏aw
Dureƒski.

Zawody s´dziowa∏ by∏y s´dzia kla-
sy mi´dzynarodowej Kazimierz Miko-
∏ajewski z P∏ocka.

Najlepszym bramkarzem turnieju
wybrany zosta∏ Mateusz Piwowarski
z Witkowa.

Najlepszym pi∏karzem turnieju zo-
sta∏ Mariusz Ezman z Koziebród.

Najlepszym strzelcem turnieju zo-
sta∏ Grzegorz Sadowisk – Pólka Ra-
cià˝.

Nagrod´ Fair-Play otrzyma∏ Ma-
riusz Kowalski z Koziebród.

Najstarszym zawodnikiem turnieju
by∏ Adam Wodniak - Kozolin.

Wszystkie dru˝yny bioràce udzia∏
w turnieju otrzyma∏y nagrody w posta-
ci sprz´tu sportowego (pi∏ki) oraz dy-
plomy i puchary ufundowane przez
wójta gminy Racià˝ Ryszarda Giszcza-
ka. Wyró˝nieni zawodnicy otrzymali
tak˝e nagrody w postaci sprz´tu spor-
towego.

Zarówno organizatorzy imprezy,
jak i uczestnicy, zadowoleni byli z po-
ziomu gry. Wiele meczów by∏o bardzo
zaci´tych, dobry poziom rozgrywek.
Wszystkie mecze odbywa∏y si´ na bar-
dzo dobrym boisku ze sztucznà na-
wierzchnià.

Ogromne podzi´kowania za pomoc
w organizacji turnieju sk∏adam by∏ym
pi∏karzom klubu sportowego B∏´kitni
Racià˝. Impreza by∏a udana!

Dzi´kujemy wszystkim zespo∏om
za udzia∏ w imprezie i chyba Êmia∏o
mo˝emy powiedzieç: do zobaczenia za
rok lub w rozgrywkach ligi gminy Ra-
cià˝!

W uroczystoÊci zakoƒczenia turnie-
ju wzià∏ udzia∏ wójt gminy Racià˝ Ry-
szard Giszczak, który wr´czy∏ nagrody
zespo∏owe i indywidualne.

Organizator turnieju
Cz∏onek Wydzia∏u Pi∏karstwa

M∏odzie˝owego PZPN
Andrzej Nizielski

IV miejsce – Kozolin

Andrzej Nizielski gratuluje zwyci´skiej dru˝ynie

FinaliÊci i organizatorzy turnieju
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(lista - obok). Krótki rys historyczny
OSP Krajkowo przedstawi∏ prezes
jednostki Jerzy Maçkiewicz. Od 85
lat stra˝acy – ochotnicy odgrywajà
znaczàcà rol´ w ˝yciu spo∏ecznym
wsi. Bowiem nie tylko bronià ludzi
i dobytku przed po˝arem, ale te˝ an-

ga˝ujà si´ w ró˝ne przedsi´-
wzi´cia spo∏eczne i kulturalne.
Tak by∏o zawsze. Tak jest i te-
raz. Chlubà jednostki jest or-
kiestra d´ta, która niemal od
poczàtku towarzyszy stra˝a-
kom z Krajkowa. To jedyna
taka orkiestra w gminie Ra-
cià˝. Jest okrasà ró˝nych uro-
czystoÊci, czy to Êwieckich,
czy koÊcielnych. Z ka˝dym ro-
kiem jej szeregi zasilajà kolej-
ni m∏odzi orkiestranci, szkole-
ni w ramach zaj´ç muzycz-
nych prowadzàcych od kilku
lat w miejscowej szkole, fi-

85-lecie powstania
Ochotniczej Stra˝y Po-
˝arnej Êwi´towali dru-
howie z Krajkowa. Na
uroczystoÊç, która od-
by∏a si´ w niedziel´, 22
sierpnia, przybyli m.in.
stra˝acy z sàsiednich
jednostek ze sztandara-
mi, wójt gminy Ry-
szard Giszczak i prze-
wodniczàcy rady Jaro-
s∏aw Jaworski. Powia-
towe struktury reprezentowali rad-
na El˝bieta Grodkiewicz i zast´pca
komendanta powiatowego Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej brygadier
Pawe∏ Jakubowski.

Obchody rozpocz´∏a msza Êwi´ta od-
prawiona przez powiatowego kapelana
stra˝aków, ksi´dza Jana Piotrowskiego
z Gralewa i proboszcza parafii w Krajko-
wie Zbigniewa Klub´. Po niej uczestnicy
uroczystoÊci udali si´ na stadion, gdzie
stra˝acy otrzymali medale i wyró˝nienia

Stra˝acki jubileusz
w Krajkowie

Z∏oty medal
„Za zas∏ugi dla po˝arnictwa”:
Wojciech Szejkowski
Krzysztof Go∏´biewski
Jaros∏aw Kruczyƒski
Kazimierz Paciorek

Srebrny medal
„Za zas∏ugi dla po˝arnictwa”:
Andrzej Szymborski
Stanis∏aw Sznajderowicz
Mieczys∏aw Rychliƒski
Stanis∏aw Kowalski
Miros∏aw Klan
Bogdan Burdecki
Rafa∏ Cichocki

Bràzowy medal
„Za zas∏ugi dla po˝arnictwa”:
Pawe∏ Pstràgowski
Mariusz Mysiakowski
Pawe∏ Cichocki

Za wys∏ug´ 65 lat:
Albin Koci´da
Albin Grabowski

Za wys∏ug´ 40 lat:
Jan Janczyk

Za wys∏ug´ 35 lat:
Rafa∏ Grabowski
Andrzej Buczkowski
Andrzej Art

Za wys∏ug´ 30 lat:
Roman Koz∏owski
Wiktor Koz∏owski
Jerzy Maçkiewicz
Szczepan P∏oski

Za wys∏ug´ 25 lat:
Kazimierz Paciorek

Za wys∏ug´ 20 lat:
Krzysztof Go∏´biewski
Stanis∏aw Kowalski
Jaros∏aw Kruczyƒski
S∏awomir Sznajderowicz

Za wys∏ug´ 15 lat:
Piotr Janczyk
Wojciech Szejkowski
Mieczys∏aw Rychliƒski
Piotr Kuêbik
Rafa∏ Cichocki
Bogdan Burdecki

Za wys∏ug´ 10 lat:
Miros∏aw Klan
Andrzej Szymborski
Pawe∏ Pstràgowski
Mariusz Mysiakowski
Przemys∏aw Kruczyƒski
Piotr Traczyk
Pawe∏ Cichocki

MEDALE

Dumà OSP Krajkowo jest orkiestra d´ta

Kapelmistrz Rafa∏ Grabowski

Prezes OSP Krajkowo Jerzy Maçkiewicz

GoÊcie jubileuszowej uroczystoÊci
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UroczystoÊç odbywa∏a
si´ w sàsiedztwie remizy,
która jest modernizowana.
Ma ju˝ nowy dach i odno-
wione wn´trze, a tak˝e nowà
scen´. Zgodnie z obietnicà
wójta Ryszarda Giszczaka,
remont stra˝nicy b´dzie kon-
tynuowany. Budynek otrzy-
ma nowà elewacj´. Wniosek
o dofinansowanie prac w ra-
mach Lokalnej Grupy Dzia-
∏ania czeka na akceptacj´
w Urz´dzie Marsza∏kowskim
w Warszawie.

red.

nansowanych z bud˝etu gmi-
ny Racià˝. W gronie odzna-
czonych i wyró˝nionych zna-
laz∏a si´ liczna grupa cz∏on-
ków orkiestry OSP Krajkowo.

Podczas jubileuszowych
obchodów stra˝acy otrzymali
te˝ podzi´kowania za udzia∏
w akcji ratunkowej podczas
tegorocznej powodzi w gmi-
nie Czerwiƒsk. Uczestniczyli
w niej druhowie z nast´pujà-
cych jednostek: Unieck, Kraj-
kowo, Dobrska Kolonia, Bo-
gucin, Kaczorowy.

Najstarsi stra˝acy OSP Krajkowo, legitymujàcy si´ 
65-letnim sta˝em: Albin Koci´da i Albin GrabowskiOznaczeni Z∏otym medalem „Za zas∏ugi dla po˝arnictwa”

...oraz przewodniczàcy rady Jaros∏aw Jaworski 
i radna powiatowa El˝bieta Grodkiewicz

Brygadier Pawe∏ Jakubowski oddaje czeÊç stra˝ackim
sztandarom

Medale druhom wr´czali wójt Ryszard Giszczak i brygadier
Pawe∏ Jakubowski...

Stó∏ prezydialny Na uroczystoÊç przybyli druhowie z sàsiednich jednostek
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Uchwa∏a 
Nr XXXVIII/246/2010
Rady Gminy Racià˝

z dnia 27 lipca 2010 roku

w sprawie: odmowy zatwierdzenia
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wo-
d´ na terenie Gminy Racià˝

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art.
18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca
1990r. O samorzàdzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
w zwiàzku z art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7
czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrze-
niu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu
Êcieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz.
858 ze zmianami) Rada Gminy Racià˝
uchwala co nast´puje:

§ 1
Odmawia si´ zatwierdzenia taryf dla

zbiorowego zaopatrzenia w wod´ przed-
∏o˝onych przez Przedsi´biorstwo Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.
z o.o. w Racià˝u ul. WolnoÊci 34, majàce
obowiàzywaç od dnia 1 wrzeÊnia 2010r.
do 31 sierpnia 2011r. na terenie Gminy
Racià˝ z powodu:

niezgodnoÊci wniosku z wymogami
okreÊlonymi w przepisach art. 24 ust. 3
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´
i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków
oraz § 19 rozporzàdzenia Ministra Bu-
downictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie okreÊlania taryf, wzoru wnio-
sku o zatwierdzenie taryf oraz warunków
rozliczeƒ za zbiorowe zaopatrzenie
w wod´ i zbiorowe odprowadzanie Êcie-
ków.

§ 2
Wykonanie uchwa∏y powierza si´

Wójtowi Gminy Racià˝.

§ 3
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem

podj´cia.
Przewodniczàcy Rady Gminy

Jaros∏aw Jaworski

Uzasadnienie do Uchwa∏y
Nr XXXVIII/246/2010
Rady Gminy Racià˝

z dnia 27 lipca 2010 roku

w sprawie odmowy zatwierdze-
nia taryf dla zbiorowego zaopatrze-
nia w wod´ na terenie Gminy Racià˝

W dniu 14 czerwca 2010 roku
wp∏ynà∏ do Urz´du Gminy Racià˝
wniosek Przedsi´biorstwa Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.
z o.o. w Racià˝u w przedmiocie za-
twierdzenia taryf dla zbiorowego za-
opatrzenia w wod´. Po zapoznaniu
si´ z w/w wnioskiem Wójt Gminy
Racià˝ stwierdzi∏ jego niezgodnoÊç
z przepisami ustawy z dnia 7 czerw-
ca 2001 roku o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wod´ i zbiorowym odpro-
wadzaniu Êcieków (Dz. U. 2006 Nr
123 poz. 858 z póên. zm.) oraz prze-
pisami rozporzàdzenia Ministra Bu-
downictwa z dnia 28 czerwca 2006
roku w sprawie okreÊlania taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf
oraz warunków rozliczeƒ za zbioro-
we zaopatrzenie w wod´ i zbiorowe
odprowadzanie Êcieków (Dz. U.
2006 Nr 127 poz. 886 z póên. zm.),
co w myÊl art. 24 ust. 5 w/w ustawy
o zbiorowym (…) stanowi przes∏an-
k´ do podj´cia uchwa∏y o odmowie
zatwierdzenia taryf.

Wskazaç nale˝y, ˝e do wniosku,
o którym mowa w niniejszym uza-
sadnieniu, przedsi´biorstwo wodo-
ciàgowo - kanalizacyjne do∏àcza
szczegó∏owà kalkulacj´ cen i stawek
op∏at oraz aktualny plan (art. 24 ust.
3 ustawy), jak równie˝ taryf´ lub ta-
ryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wo-
d´ i zbiorowe odprowadzanie Êcie-
ków oraz uzasadnienie wniosku (§
19 rozporzàdzenia).

W uzasadnieniu wniosku o za-
twierdzenie taryf zamieszcza si´ na-
tomiast w szczególnoÊci informacje
dotyczàce zakresu Êwiadczonych
us∏ug i lokalnych uwarunkowaƒ ich
Êwiadczenia, standardów jakoÊcio-
wych us∏ug, w tym informacj´ doty-
czàcà wp∏ywu okreÊlonej taryfy na
ich popraw´, spodziewanej poprawy
jakoÊci us∏ug przy wprowadzeniu no-
wych metod alokacji kosztów jak te˝
zmian warunków ekonomicznych
w czasie obowiàzywania taryf (§ 19

W sprawie cen wody z uj´cia w WitkowieW sprawie cen wody z uj´cia w Witkowie
ust. 2 rozporzàdzenia). In fine, do
uzasadnienia wniosku o zatwierdze-
nie taryf, zgodnie z § 19 ust. 3, do∏à-
cza si´:
1) ostatnie sprawozdanie finansowe

za rok obrotowy;
2) wieloletni plan rozwoju i moder-

nizacji urzàdzeƒ wodociàgowych
i urzàdzeƒ kanalizacyjnych, z za-
strze˝eniem art. 21 ust. 7 ustawy,

3) informacj´ o iloÊci i cenie za za-
kup wody przez przedsi´biorstwo
wodociàgowo - kanalizacyjne lub
informacj´ o iloÊci i cenie za
wprowadzenie Êcieków do urzà-
dzeƒ nieb´dàcych w posiadaniu
tego przedsi´biorstwa,

4) tabele stanowiàce za∏àczniki do
wzoru wniosku, b´dàce szczegó-
∏owà kalkulacjà cen i stawek
op∏at.
Art. 24 ust 4 w/w ustawy o zbio-

rowym (…) nak∏ada na wójta obo-
wiàzek sprawdzenia, czy taryfy
i plan zosta∏y opracowane zgodnie
z przepisami ustawy, oraz nakazuje
weryfikacj´ kosztów, o których mo-
wa w art. 20 ust. 4 pkt 1, pod wzgl´-
dem celowoÊci ich ponoszenia.
Przyjmuje si´, ˝e Rada Gminy otrzy-
muje od Wójta Gminy wniosek po
weryfikacji, a wi´c taki, w stosunku
do którego Wójt stwierdzi∏ w ramach
przys∏ugujàcego mu prawa spe∏nie-
nie bàdê niespe∏nienie wymogów
okreÊlonych w przepisach ustawy
i rozporzàdzenia. Kompetencja rady
sprowadza si´ zaÊ do podj´cia sto-
sownej uchwa∏y tj. w zale˝noÊci od
przeprowadzonej weryfikacji z∏o˝o-
nego wniosku – zatwierdzajàcej bàdê
odmawiajàcej zatwierdzenia przed-
miotowego wniosku.

Jak zauwa˝y∏ Wojewódzki Sàd
Administracyjny w wyroku z dnia 21
listopada 2008 roku II SA/G1
870/2008, obowiàzkiem Rady Gmi-
ny jest podj´cie uchwa∏y o zatwier-
dzeniu taryf albo uchwa∏y o odmo-
wie zatwierdzenia taryf, je˝eli zosta-
∏y one sporzàdzone niezgodnie
z przepisami. Oznacza to, ˝e rada zo-
bowiàzana jest traktowaç za∏àczonà
taryf´ jako jeden dokument i albo jà
w ca∏oÊci zatwierdziç albo w ca∏oÊci
odmówiç jej zatwierdzenia.

Bezsprzecznie, wniesiony w dniu
14 czerwca 2010 roku przez Przed-

Na sesji 27 lipca Rada Gminy
Racià˝ przyj´∏a jednog∏oÊnie
uchwa∏´ o odmowie zatwierdze-
nia podwy˝ki op∏at za wod´,
przedstawionej przez spó∏k´
PGKiM w Racià˝u. Zamieszamy
treÊç tej uchwa∏y i uzasadnienie.
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si´biorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o. o. wniosek
o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wod´ na okres od 1
wrzeÊnia 2010 do 31 sierpnia 2011
roku nie spe∏nia wymogów okreÊlo-
nych w przepisach szczególnych, ja-
ko ˝e nie zawiera elementów, które
obligatoryjnie powinny znaleêç si´
we wniosku lub w for-
mie za∏àcznika do wnio-
sku. Przedsi´biorstwo
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.
o. w Racià˝u nie do∏à-
czy∏o do wniosku szcze-
gó∏owej kalkulacji cen
i stawek op∏at oraz aktu-
alnego planu wymaga-
nych art. 24 ust. 3 usta-
wy, jak równie˝ taryfy
za zbiorowe zaopatrze-
nie w wod´. W tym
miejscu wskazaç nale˝y,
˝e z∏o˝ony wniosek nie
zawiera uzasadnienia,
przez co nie spe∏nia wy-
mogów § 19 ust. 1 pkt 2
cytowanego rozporzà-
dzenia, tym samym
wniosek nie spe∏nia
przepisów ust. 2 w/w §,
tj. podanie informacji
dotyczàcych zakresu
Êwiadczonych us∏ug i lo-
kalnych uwarunkowaƒ
ich Êwiadczenia, stan-
dardów jakoÊciowych
us∏ug, w tym informacj´
dotyczàcà wp∏ywu okre-
Êlonej taryfy na ich po-
praw´, spodziewanej
poprawy jakoÊci us∏ug
przy wprowadzeniu no-
wych metod alokacji
kosztów, zmian warun-
ków ekonomicznych
w czasie obowiàzywania
taryf. De facto nie zosta-
∏o do uzasadnienia rów-
nie˝ za∏àczone ostatnie
sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy, wielo-
letni plan rozwoju i mo-
dernizacji urzàdzeƒ wo-
dociàgowych, informa-
cja o iloÊci i cenie za za-
kup wody przez przed-
si´biorstwo wodociàgo-
wo-kanalizacyjne lub in-
formacja o iloÊci i cenie

za wprowadzenie Êcieków do urzà-
dzeƒ nieb´dàcych w posiadaniu tego
przedsi´biorstwa, wymagane przepi-
sami § 19 ust. 3 pkt. 1 – 3 w/w rozpo-
rzàdzenia.

Ponadto wskazaç nale˝y, ˝e w ta-
belach stanowiàcych za∏àcznik do
wniosku o zatwierdzenie taryf Przed-
si´biorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Racià-
˝u pos∏ugiwa∏o si´niezgodnà z pra-
wem cenà wody jako taryfà obowià-
zujàcà.

Majàc powy˝sze na uwadze, pod-
j´cie niniejszej uchwa∏y jest w pe∏ni
uzasadnione.



Powszechny
Spis Rolny 2010
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B´dzie on pierwszym spisem
realizowanym od czasu przystà-
pienia Polski do Unii Europej-
skiej, w tym samym terminie
i w tym samym zakresie tema-
tycznym, co w innych paƒstwach
cz∏onkowskich UE. Rozpocznie
si´ 1 wrzeÊnia i potrwa do 31 paê-
dziernika. W dniach 9-23 sierpnia
odby∏ si´ obchód przedspisowy,
w trakcie którego rachmistrze spi-
sowi, przekazywali informacje
o spisie i wr´czali list prezesa
GUS zapraszajàcy do udzia∏u
w spisie.

Rachmistrze spisowi 
w gminie Racià˝: 

Pawe∏ Kacprzak, 
Bogumi∏a Pomirska, 
Edyta Tabarkiewicz, 
Grzegorz Karpiƒski, 
Anna Mochocka, 
Ma∏gorzata Komorowska, 
Ma∏gorzata Raciniewska, 
Ilona Sadowska.

Przypominamy, ˝e podczas Po-
wszechnego Spisu Rolnego 2010 b´dà
zbierane informacje:

• wed∏ug stanu na 30 czerwca 2010 r.
o godz. 24.00 (prosimy o zapami´ta-
nie lub zapisanie informacji o swoim
gospodarstwie rolnym)
- u˝ytkowanie gruntów
- powierzchnia zasiewów,
- pog∏owie zwierzàt gospodarskich,
- prowadzenie dzia∏alnoÊci rolni-

czej,
- ciàgniki, maszyny i urzàdzenia

rolnicze
• z 12 miesi´cy poprzedzajàcych

dzieƒ 30 czerwca br.
- struktura dochodów gospodarstwa

domowego,
- aktywnoÊç ekonomiczna,
- zu˝ycie nawozów mineralnych,

wapniowych,
- prowadzenia dzia∏alnoÊci innej

ni˝ rolnicza bezpoÊrednio zwiàza-
nej z gospodarstwem rolnym.

Dane zebrane
w spisie rolnym:

• pozwolà na analiz´ zmian polskiego
rolnictwa przed i po przystàpieniu do
UE oraz na porównanie ich z danymi
gospodarstw w innych paƒstwach
cz∏onkowskich,

• pozwolà na kreowanie przez Komi-
sj´ Europejskà Wspólnej Polityki
Rolnej i wytyczenie jej nowych ram
po 2013 r.

• dostarczà szczegó∏owych informacji
o jednostkach funkcjonujàcych w rol-
nictwie, sytuacji spo∏eczno-demogra-
ficznej i ekonomicznej rolników
oraz o prowadzonej produkcji rolnej,

• w po∏àczeniu z informacjami zebra-
nymi w badaniu metod produkcji rol-
nej i Narodowym Spisie Powszech-
nym w 2011 r. dadzà odpowiedê na
wiele pytaƒ dotyczàcych m.in. starze-
nia si´ ludnoÊci wiejskiej i problemu
nast´pców, zatrudnienia w rolnic-
twie, obszarów wiejskich oraz wp∏y-
wu rolnictwa na Êrodowisko.

Cel spisu

Powszechny Spis Rolny 2010 zosta-
nie przeprowadzony w celu:

• dostarczenia informacji z dziedziny
rolnictwa w zakresie i terminach
okreÊlonych przez Komisj´ Europej-
skà,

• zapewnienia bazy informacyjnej
o gospodarstwach rolnych i zwiàza-
nych z nimi gospodarstwach domo-
wych, koniecznej dla realizacji krajo-
wej, regionalnej i lokalnej polityki
rolnej i spo∏ecznej na wsi,

• analizy zmian, jakie zasz∏y w rolnic-
twie na przestrzeni lat 2002-2010,

• wykonania zobowiàzaƒ Polski w za-
kresie dostarczenia informacji dla po-
trzeb innych ni˝ EUROSTAT organi-
zacji mi´dzynarodowych (FAO,
OECD i inne),

• aktualizacji pospisowej statystyczne-
go rejestru gospodarstw rolnych i le-
Ênych, a tym samym przygotowanie
operatów do ró˝notematycznych ba-
daƒ reprezentacyjnych z zakresu rol-
nictwa (w latach nast´pnych).

Kogo dotyczy

PSR 2010 zostanà obj´te gospodar-
stwa rolne osób fizycznych i prawnych
oraz jednostek organizacyjnych nie ma-
jàcych osobowoÊci prawnej.

Ze wzgl´du na minimalizacj´ kosz-
tów spisu oraz zmniejszenie responden-
tów planuje si´ ograniczenie liczby bada-
nych gospodarstw rolnych do poziomu
gwarantujàcego wype∏nienie zobowià-
zaƒ mi´dzynarodowych i zaspokojenie
potrzeb odbiorców krajowych.

W PSR 2010 przewiduje si´ obj´cie
badaniem:
• pe∏nym – ok. 1,7 mln gospodarstw

rolnych o powierzchni u˝ytków rol-
nych wynoszàcej co najmniej 1 ha,
prowadzàcych dzia∏alnoÊç rolniczà,
ok. 10 tys. gospodarstw rolnych o po-
wierzchni u˝ytków rolnych poni˝ej 1
ha prowadzàcych upraw´ roÊlin lub
chów zwierzàt gospodarskich powy-
˝ej okreÊlonych progów fizycznych
stanowiàcych minimalne progi wy-
magane przez Eurostat,

• reprezentacyjnym – ok. 150 tys. po-
zosta∏ych gospodarstw (gospodar-
stwa rolne prowadzàce dzia∏alnoÊç
rolniczà o powierzchni poni˝ej 1 ha
u˝ytków rolnych, gospodarstwa rolne
nieprowadzàce dzia∏alnoÊci rolni-
czej).

Ogó∏em w PSR 2010 badaniem b´-
dzie obj´tych ok. 1,8 mln podmiotów
(wobec ok. 3 mln gospodarstw rolnych
obj´tych badaniem w spisach 1996
i 2002 r.).

W ramach spisu zostanie te˝ przepro-
wadzone badanie metod produkcji rolnej
w 200 tysiàcach wylosowanych gospo-
darstw rolnych (osób fizycznych - meto-
dà reprezentacyjnà, osób prawnych i jed-
nostek organizacyjnych niemajàcych
osobowoÊci prawnej - metodà pe∏nà).

Co b´dzie obj´te
spisem

• ogólna charakterystyka gospodar-
stwa rolnego – uwzgl´dniajàca ce-
chy adresowe siedziby u˝ytkownika
i siedziby gospodarstwa rolnego
(m.in. informacje ou˝ytkowniku go-
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spodarstwa, opisanie struktury w∏a-
snoÊciowej u˝ytków rolnych, dzia∏al-
noÊci rolniczej i innej ni˝ rolnicza
prowadzonej w gospodarstwie rol-
nym).

• u˝ytkowanie gruntów i powierzch-
nia zasiewów – informacje o ogólnej
powierzchni gruntów gospodarstwa,
w podziale na kategorie u˝ytkowania
oraz powierzchni zasiewów poszcze-
gólnych upraw rolnych,

• zwierz´ta gospodarskie – stan li-
czebnoÊci i struktura pog∏owia zwie-
rzàt gospodarskich poszczególnych
gatunków,

• ciàgniki, maszyny rolnicze i urzà-
dzenia – dane o liczbie ciàgników
w∏asnych i wspólnych, w podziale na
klasy mocy silnika oraz liczbie wy-
branych maszyn i urzàdzeƒ rolni-
czych,

• zu˝ycie nawozów – dane w czystym
sk∏adniku o iloÊci stosowanego na-
wo˝enia mineralnego, wapniowego
oraz nawo˝enia organiczne-
go pochodzenia zwierz´ce-
go,

• pracujàcych w gospodar-
stwie rolnym – informacje
o wielkoÊci i strukturze za-
sobów pracy w rolnictwie
(uwzgl´dniane b´dà wszyst-
kie osoby wykonujàce prac´
w gospodarstwie rolnym
w ciàgu 12 miesi´cy poprze-
dzajàcych badanie),

• struktura dochodów go-
spodarstwa rolnego z u˝yt-
kownikiem gospodarstwa
rolnego oraz korzystanie
z programów wsparcia dla
rolnictwa – informacje
o dochodach z tytu∏u prowa-
dzenia rolniczej dzia∏alnoÊci
gospodarczej, pozarolniczej
dzia∏alnoÊci gospodarczej,
pracy najemnej, emerytur
i rent oraz innych êróde∏ nie-
zarobkowych poza emerytu-
rà i rent, o fakcie korzysta-
nia przez gospodarstwo
z p∏atnoÊci do gruntów or-
nych i programów wsparcia
rozwoju obszarów wiej-
skich,

• metody produkcji rolni-
czej (wp∏yw rolnictwa na
Êrodowisko) – m.in. infor-
macje o metodach uprawy
gleby, zabezpieczania gleby
przed wyp∏ukiwanie sk∏ad-
ników pokarmowych, zabie-
gach przeciwerozyjnych,
systemach utrzymania zwie-
rzàt gospodarskich.

Szczegó∏owy wykaz danych zbiera-
nych w spisie rolnym wy∏àcznie na po-
trzeby krajowe, w tym w badaniu metod
produkcji rolnej okreÊla za∏àcznik nr 1 do
ustawy o powszechnym spisie rolnym.

Obowiàzek
udzielania

odpowiedzi
• Rozporzàdzenie Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady stanowi, i˝:

„Niniejsze rozporzàdzenie wià˝e
w ca∏oÊci i jest bezpoÊrednio stoso-
wane we wszystkich Paƒstwach
Cz∏onkowskich”. Oznacza to, ˝e spis
jest obowiàzkowo przeprowadzany
we wszystkich krajach cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej – zgodnie
z kalendarzem i standardami UE.

• Obowiàzek udzielania odpowiedzi
wynika z ustawy o powszechnym
spisie rolnym.

• U˝ytkownicy gospodarstw rolnych
osób fizycznych, a w razie ich nie-
obecnoÊci inne pe∏noletnie osoby
w gospodarstwie domowym, obo-
wiàzani sà do udzielenia Êcis∏ych,
wyczerpujàcych i zgodnych z praw-
dà odpowiedzi na pytania zawarte
w formularzu spisowym.

• Osoby dzia∏ajàce w imieniu osób
prawnych oraz jednostek organiza-
cyjnych niemajàcych osobowoÊci
prawnej, obowiàzane sà do udziele-
nia Êcis∏ych, wyczerpujàcych i zgod-
nych z prawdà odpowiedzi na pyta-
nia zawarte w formularzu spisowym.

• Udzielenie odpowiedzi niezgodnych
ze stanem faktycznym oraz odmowa
udzielenia odpowiedzi pociàgajà za
sobà skutki prawne przewidziane
w przepisach art. 56 i 57 ustawy
o statystyce publicznej.

red.
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Delegacje wielu mazowieckich powiatów i parafii z pi´kny-
mi wieƒcami i dorodnymi bochnami chleba uczestniczy∏y w do-
˝ynkach wojewódzkich i diecezjalnych, które 22 sierpnia odby-
∏y si´ w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Nie mog∏o tam
zabraknàç przedstawicieli powiatu p∏oƒskiego i gminy Racià˝.

W barwnym korowodzie, który rozpoczà∏ uroczystoÊci, oka-
zale prezentowa∏a si´ delegacja powiatu p∏oƒskiego ze starostà
Janem Màczewskim na czele. Obok wieƒców z gmin Czer-
wiƒsk, Sochocin i P∏oƒsk, niesiony by∏ tak˝e wieniec z napisem
„Dekanat Racià˝”. Wykona∏y go mieszkanki gminy Racià˝ –
Gabriela CieÊlak z ˚ychowa ze swojà synowà. Powiatowymi
starostami do˝ynek byli Daniela ¸opuszyƒska z gminy P∏oƒsk

oraz Tomasz Wiechowski z gminy Racià˝, który w Charzynach
Bo˝ymach prowadzi gospodarstwo rolne.

Uroczystej mszy Êwi´tej przewodniczy∏ biskup p∏ocki Piotr
Libera. Potem nastàpi∏o tradycyjne dzielenie si´ chlebem.

W dalszej cz´Êci zas∏u˝onym rolnikom wr´czone zosta∏y
odznaczenia. W do˝ynkach uczestniczyli m.in. wicepremier

Waldemar Pawlak
i marsza∏ek wojewódz-
twa mazowieckiego
Adam Struzik.

Po oficjalnych uro-
czystoÊciach, scen´
opanowali artyÊci. Wy-
st´powa∏y m.in. zespo-
∏y folklorystyczne. Na
terenie skansenu funk-
cjonowa∏o mnóstwo
stoisk z rozmaitymi ar-
tyku∏ami. Muzeum za-
proponowa∏o goÊciom
zwiedzanie sta∏ych wy-
staw w zagrodach
ch∏opskich z prze∏omu
XIX i XX wieku, a tak-
˝e zapoznanie si´ ze
zbiorem zbó˝ metoda-
mi sprzed wieku.

red.

Gospodarze uroczystoÊci:
marsza∏ek Adam Struzik i biskup p∏ocki Piotr Libera

Do˝ynki wojewódzkie i diecezjalne w Sierpcu

Âwi´to mazowieckich
rolników

Delegacja powiatu p∏oƒskiego

Delegacja gminy Czerwiƒsk


