Protokół Nr XLI / 2010
z Sesji Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 31 maja 2010r.
Ad.1) XLI Sesja Rady Gminy Rzeczyca rozpoczęła się o godz. 10 00. Sesję otworzył
Przewodniczący Rady –Andrzej Gwizdoo ,który powitał wszystkich uczestników- Radnych,
Sołtysów i Kierowników jednostek gminnych. Następnie Przewodniczący oznajmił, iż na
podstawie listy obecności należy stwierdzid, iż sesja jest prawomocna, zdolna do
podejmowania uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik Nr 1 do
protokołu.(nieobecni- radna Wiesława Gierach, radny Janusz Baran, radny Piotr Pietrzak)
Załącznikiem jest także lista obecności sołtysów – załącznik Nr 2 oraz lista obecności
kierowników jednostek gminnych i referatów Urzędu Gminy – załącznik Nr 3 do protokołu.
Następnie dokonano wyboru Sekretarza Sesji. Zgodnie z przyjętą zasadą, iż funkcję sekretarza
pełnią kolejno z listy radni, na Sekretarza Sesji, Przewodniczący zaproponował radnego
Kazimierza Samca. Radny wyraził zgodę, a Rada kandydaturę tę przyjęła jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący odczytał porządek obrad który brzmiał :
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, wybór sekretarza Sesji, przedstawienie porządku
obrad.
2. Przyjęcie protokołów :
- z XXXVII Sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 25 i 30 marca 2010r.
- z XXXVIII Nadzwyczajnej-Uroczystej Sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 15 kwietnia 2010
- z XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 19 kwietnia 2010r.
- z XL Sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 05 maja 2010r.
3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
4. Ocena sytuacji w zakresie bezpieczeostwa mieszkaoców Gminy Rzeczyca na podstawie :
a) informacji na temat stanu bezpieczeostwa publicznego i skali przestępczości w
Gminie Rzeczyca (godz. 10 30)
b) informacji na temat stanu bezpieczeostwa przeciwpożarowego oraz zagrożeo
klęskowych i wypadkowych mieszkaoców Gminy Rzeczyca ( godz.11 00)
c) informacji na temat stanu bezpieczeostwa pracy we gospodarstwach rolnych oraz
podejmowania działao regulacyjnych w rolnictwie (godz. 1130)
d) informacji na temat stanu bezpieczeostwa sanitarnego oraz zagrożeo
zdrowotnych mieszkaoców Gminy Rzeczyca (godz.1200)
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
nieruchomości stanowiącej własnośd Gminy Rzeczyca.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej
stanowiącej własnośd Gminy Rzeczyca.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Do przedstawionego porządku obrad Wójt Gminy –Pan Marek Pałasz zgłosił wniosek w
sprawie wprowadzenia do porządku obrad trzech punktów (po punkcie 7) dotyczących
projektów uchwał w sprawie :
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 zmieniającą uchwałę Nr XXXVII/298/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na
zadanie inwestycyjne ”Rozbudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w
Bartoszówce”
 zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/296/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego.
 uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Pan Wójt przypomniał, że projekty wymienionych uchwał były przedmiotem posiedzeo przed
sesyjnych komisji Rady Gminy
Radni wyrazili zgodę na wprowadzenie powyższych projektów uchwał do porządku obrad.
A zatem porządek obrad po wprowadzeniu zmian brzmiał następująco:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, wybór sekretarza Sesji, przedstawienie porządku
obrad.
2. Przyjęcie protokołów :
- z XXXVII Sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 25 i 30 marca 2010r.
- z XXXVIII Nadzwyczajnej-Uroczystej Sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 15 kwietnia 2010
- z XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 19 kwietnia 2010r.
- z XL Sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 05 maja 2010r.
3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
4. Ocena sytuacji w zakresie bezpieczeostwa mieszkaoców Gminy Rzeczyca na podstawie :
a) informacji na temat stanu bezpieczeostwa publicznego i skali przestępczości w
Gminie Rzeczyca (godz. 10 30)
b) informacji na temat stanu bezpieczeostwa przeciwpożarowego oraz zagrożeo
klęskowych i wypadkowych mieszkaoców Gminy Rzeczyca ( godz.11 00)
c) informacji na temat stanu bezpieczeostwa pracy we gospodarstwach rolnych oraz
podejmowania działao regulacyjnych w rolnictwie (godz. 1130)
d) informacji na temat stanu bezpieczeostwa sanitarnego oraz zagrożeo
zdrowotnych mieszkaoców Gminy Rzeczyca (godz.1200)
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
nieruchomości stanowiącej własnośd Gminy Rzeczyca.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej
stanowiącej własnośd Gminy Rzeczyca.
8. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XXXVII/298/2010 w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na
zadanie inwestycyjne ”Rozbudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w Bartoszówce”
9.Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/296/2010 w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad sesji.
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Ad.2) W punkcie tym Pan Przewodniczący zapytał o uwagi do protokołów z XXXVII;
XXVIII, XXIX i XL sesji Rady miny. Do protokołów uwagi nie zostały wniesione i zostały
wszystkie przyjęte jednogłośnie.
Ad.3) W punkcie tym została przedstawiona przez Pana Wójta informacja na temat
działalności Wójta w okresie międzysesyjnym tj. od 25 marca 2010r.do 30 maja 2010r.
Do przedstawionej informacji głos zabrali :
 Pan radny Jan Staoczyk mając na uwadze wydane zarządzenia Wójta w sprawie
zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół oraz fakt, że sprawy te nie były
rozpatrywane na posiedzeniu Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych zapytał jakie są
zmiany w tychże arkuszach organizacyjnych .
W odniesieniu do powyższego Pan Wójt wyjaśnił, że z uwagi na malejącą liczbę
uczniów sytuacja w oświacie na terenie Gminy staje się coraz bardziej drastyczna.
Obecnie jest 70 etatów nauczycieli natomiast uczniów jest ok. 562. A zatem
zmniejszająca się liczba uczniów wymaga redukcji kadry nauczycielskiej. W dniu
dzisiejszym upływa termin na podjęcie decyzji przez Dyrektorów szkół w sprawie
zmiany zatrudnienia nauczycieli. Jednakże o szczegółach tego zagadnienia Wójt
będzie mógł poinformowad radnych na następnej sesji.
 Pan radny Wojciech Tracz zgłosił uwagę odnośnie sytuacji związanej z obsługą karetki
pogotowia ,która na wezwanie do chorego nie zawozi pacjenta do szpitala w Nowym
Mieście tylko zawozi do Rawy Mazowieckiej lub do Tomaszowa Mazowieckiego.
Obsługa karetki tłumaczy to tym ,iż za dowóz pacjentów do szpitala w Nowym
Mieście nie maja refundacji.
Pan Wójt wyjaśnił, że w tej kwestii Wójt nie ma zbyt wielkiego wpływu. W obecnym
stanie rzeczy karetka pogotowia stacjonująca w Rzeczycy jest pod auspicjami
Powiatowego Centrum Zdrowia w Tomaszowie Maz. Każdy szpital walczy o swojego
pacjenta. W związku z tym , iż szpital w Nowym Mieście znajduje się na terenie
innego województwa oraz fakt, że nie ma zawartego porozumienia z Powiatowym
Centrum Zdrowia w Tomaszowie Maz. karetka nie może zawieźd pacjenta z terenu
naszej Gminy do Nowego Miasta. Chyba że są wskazania rodziny chorego, że karetka
ma zawieźd chorego do Nowego Miasta w przypadku gdy jest to pacjent mieszkający
np. we wsiach położonych najbliżej Nowego Miasta.
 Zabierając głos w tej kwestii Pan radny Wojciech Szopa powiedział, że sprawy te
winny byd uregulowane w sposób jednoznaczny. Nadrzędną rolą powinno byd
ratowanie zdrowia czy życia człowieka. I o tym do którego szpitala pacjent zostanie
dowieziony winien decydowad lekarz czy też ratownik karetki pogotowia. To na nich
spoczywa odpowiedzialnośd za podejmowanie takich decyzji.
Do przedstawionej przez Wójta informacji radni nie wnieśli więcej uwag ani pytao.
Informacja stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
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Ad.4. Ocena sytuacji w zakresie bezpieczeostwa mieszkaoców Gminy Rzeczyca na
podstawie :
a) informacji na temat stanu bezpieczeostwa publicznego i skali przestępczości w
Gminie Rzeczyca . W punkcie tym Przewodniczący Rady Gminy powitał zaproszonych gości
tj. nadkom. Cezarego Wojewódzkiego oraz podinsp. Zenona Kamioskiego – przedstawicieli
Policji Komendy Powiatowej w Tomaszowie Maz. – Komisariatu w Czerniewicach. Informację
przedstawił Komendant Komisariatu Policji w Czerniewicach Pan Zenon Kamioski.
Na wstępie poinformował, Komisariat Policji w Czerniewicach swoim działaniem obejmuje
teren pięciu gmin powiatu tomaszowskiego .Są to gminy Czerniewice , Lubochnia, Inowłódz,
Rzeczyca i Żelechlinek. Łączna powierzchnia tego terenu wynosi 556,51 km, a liczba ludności
ok. 26.800. Dla obsługi tego ternu w komisariacie Policji w Czerniewicach w roku 2009
zatrudnionych było 21 funkcjonariuszy tj. trzech kadry kierowniczej, siedmioro zespołu
kryminalnego , ośmiu dzielnicowych i troje funkcjonariuszy zespołu patrolowointerwencyjnego. Gmina Rzeczyca jest obsługiwana przez Posterunek Policji w Inowłodzu
gdzie jest zatrudnionych trzech dzielnicowych w tym dwóch zespołu kryminalnego i jeden
kierownik. Gmina Rzeczyca jest obsługiwana przez dzielnicowego posterunkowego Dariusza
Matysiaka.
Gmina Rzeczyca zaliczona jest na terenie powiatu do jednej z bezpiecznych Gmin.
Najniebezpieczniejszą gminą jest Gmina Lubochnia.
W roku 2009 w sprawach przestępstw popełnionych na terenie gminy wszczęto 77
postępowao przygotowawczych (74 w roku2008) .Porównując dane odnośnie
poszczególnych kategorii przestępstw popełnionych na terenie gminy należy jednoznacznie
stwierdzid, że nastąpił znaczny wzrost w kategoriach : kradzieże, których odnotowano 20(w
2008r-6), umyślne uszkodzenie mienia -6 (w 2008 -1), i uporczywe uchylanie się od płacenia
alimentów -7(w 2008-1) .
Jednocześnie odnotowano spadek przestępczości w następujących kategoriach : kradzieże z
włamaniem których ujawniono 6( w roku 2008-10), nagły zgon-3 (w 2008r-6)
Pozostałe kategorie przestępczości kształtują się na poziomie roku poprzedniego.
Analizując geografię przestępczości na terenie gminy Rzeczyca należy stwierdzid, że tutaj
także najwięcej przestępstw w ilości 38 odnotowano we wsi Rzeczyca. W Roszkowej Woli i
Sadykierzu stwierdzono po 10 przestępstw. W pozostałych miejscowościach odnotowano
pojedyncze przypadki czynów zabronionych.
Szczegółowe dane odnośnie ilości i miejsca popełnionych przestępstw na terenie gminy
Rzeczyca zawiera tabela ,która wraz z informacją o stanie bezpieczeostwa na terenie
oddziaływania Komisariatu Policji w Czerniewicach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego
protokołu.
Ponadto Pan Komendant zwrócił uwagę na pojawienie się nowej kategorii przestępstw
związanych z dokonywaniem zakupów drogą internetową. Zwrócił się do Wójta z apelem o
zorganizowanie spotkania z młodzieżą na temat dokonywania zakupów na Allegro. W
spotkaniu tym wzięliby udział przedstawiciele Policji, którzy zajmują się taką kategorią.
Zaapelował również za pośrednictwem Radnych i Sołtysów do rolników korzystających z
dopłat unijnych. Poinformował, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
przysyła do Prokuratury Rejonowej wnioski o wszczęcie postępowania karnego za usiłowanie
nienależnych dopłat z tytułu płatności obszarowych . Zwrócił szczególną uwagę aby rolnicy
podawali w swych wnioskach dokładną powierzchnię działek objętych płatnościami.
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Nie należy opierad się wyłącznie na wypisach z ewidencji gruntów z uwagi na fakt ,iż często
powierzchnia ewidencyjna działki różni się od powierzchni faktycznej na gruncie.
Jednocześnie podkreślił, że w takich przypadkach jeżeli zostanie to we właściwy sposób
umotywowane i wyjaśnione może się zdarzyd ,że rolnik nie poniesie konsekwencji
finansowych. Natomiast gorzej jest w przypadku wykazania do płatności powierzchni jakiejś
uprawy ,która w wyniku kontroli okazała się zwykłym ugorem . W takich przypadkach
przestrzegał przed tego typu działaniami. Jest to już umyślne przestępstwo .Konsekwencje
karne polegają na zwrocie wstecz za okres trzech lat wszystkich płatności jakie rolnik
otrzymał a w następstwie taki rolnik nie będzie mógł się ubiegad o przyznanie płatności
obszarowych przez kilka kolejnych lat.
Do przedstawionej informacji zabierając głos radny Pan Jan Staoczyk poprosił o wyjaśnienie
kwestii związanej z zatrzymaniem rowerzysty po tzw. przysłowiowym piwie z jednoczesnym
wówczas zatrzymaniem prawa jazdy na inne pojazdy .
Pan Komendant wyjaśnił, że stwierdzenie u kierującego rowerem powyżej 0,5 promila
alkoholu stosownie do art. 170a kodeksu karnego stanowi przestępstwo. Jeżeli policjant w
przypadku stwierdzenia takiego faktu i zaniecha zatrzymania takiego delikwenta wówczas
policjant ponosi odpowiedzialnośd karną.
Dalej Pan Sołtys Wsi Roszkowa Wola zwrócił uwagę na stan drogi powiatowej w kierunku
Nowego Miasta i słupów telefonicznych ,które znajdują się na poboczu wzdłuż tej drogi.
Słupy telefoniczne nie są już potrzebne z uwagi na to, że kabel telefoniczny jest położony pod
ziemią. Pobocze te stanowią zarówno zagrożenie dla bezpieczeostwa pieszych jak i
samochodów.
Pan Komendant obiecał wystąpid w tej sprawie do Zarządu Dróg Powiatowych w
Tomaszowie Maz. o rozważenie w porozumieniu z telekomunikacją możliwości usunięcia
niepotrzebnych słupów telefonicznych.
Następnie zabierając głos w tym punkcie Pan Wójt zwrócił uwagę na tzw. domokrążców .
Przestrzegał mieszkaoców przed wpuszczaniem takich osób na posesję .Często powołują się
one na akceptację wójta Gminy w sprawie zbiórki pieniędzy np. na chore dzieci. Pan Wójt
podkreślił, że z jego strony takiej akceptacji nie ma, a jeżeli zaszłaby taka potrzeba wówczas
osoba taka miałaby upoważnienie Wójta Gminy na piśmie z wcześniejszym powiadomieniem
Mieszkaoców, że tego typu akcja będzie przeprowadzana. Tak jak to miało miejsce w
przypadku chociażby zbiórki pieniędzy na rzecz powodzian, informacji o badaniach
profilaktycznych ,ankiet na oczyszczalnie ścieków czy kolektorów słonecznych, którą
przeprowadzali stażyści pracujący w Urzędzie Gminy w Rzeczycy.
b) informacji na temat stanu bezpieczeostwa przeciwpożarowego oraz zagrożeo
klęskowych i wypadkowych mieszkaoców Gminy Rzeczyca .
Informacja ta została przedstawiona przez dyżurnego operacyjnego Komendy Powiatowej
Straży Pożarnej w Tomaszowie Maz. –Pana Jacka Garlikowskiego .
Za obronę przeciwpożarową na terenie gminy odpowiada Wójt Gminy.
W roku 2009 na terenie powiatu tomaszowskiego Komanda PSP w Tomaszowie Maz.
odnotowała 1290 zdarzeo w likwidacji których uczestniczyli strażacy PSP i OSP z terenu
powiatu.
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Wśród tych zdarzeo znacząca częśd to miejscowe zagrożenia (wypadki drogowe, katastrofy,
awarie) których było 768, dalej pożary, których było 464 i alarmy fałszywe których
odnotowano -58.
Sytuacja pożarowa w gminie Rzeczyca w latach 2000-2009 wyglądała następująco :
Ogólna liczba zdarzeo w poszczególnych latach 2000r- 14; 2001r- 18; 2002r- 15; 2003r- 15;
2004r- 15; 2005r- 35; 2006r- 26; 2007r- 28; 2008r- 38; 2009r- 37;
W roku 2009 odnotowano na terenie Gminy Rzeczyca ogółem 37 zdarzeo w tym – 13
pożarów; 22 miejscowe zagrożenia; 2 alarmy fałszywe.
W wyniku tych zdarzeo straty zostały oszacowane na kwotę 156 tys.zł , a uratowane mienie
stanowiło wartośd 650 tys.zł.
Następnie poinformował, że straż pożarną obowiązuje tzw. system 5-10-15 . Po
powiadomieniu służby ratowniczej straż pożarna na terenie Tomaszowa Maz. musi dojechad
do zdarzenia w ciągu 5 minut .Na terenie każdej gminy działania są podejmowane w ciągu
10 minut , natomiast 15 minut stanowi czas na dojazd do pożarów lasów bądź łąk.
Dlatego też ważna rzeczą jest aby jednostki włączone do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego były mobilne . W systemie tym nie ma podziału na ochotniczą czy zawodową
straż pożarną. Gmina Rzeczyca znajduje się w takim systemie i tutaj też obowiązuje system 510-15. Często z tytułu niewywiązywania się z obowiązku czasowego dotarcia do pożaru są
sporządzane notatki służbowe. Zwrócił uwagę aby w przypadku jednostki OSP położyd
szczególny nacisk na jej mobilnośd.
Przypomniał, że w przypadku jakichkolwiek niedociągnięd podczas akcji ratowniczej Policja
będzie wyciągad konsekwencje bez względu czy jest to ochotnicza straż pożarna czy
zawodowa.
Zwrócił również uwagę na kwestię związaną z obiektami nieubezpieczonymi. W przypadku
pożaru takowego obiektu gdy poszkodowany udowodni, że akcja ratownicza była
przeprowadzona wadliwie całe odszkodowanie wypłaca jednostka ,która brała udział w akcji
gaśniczej. Często też poszkodowany wzywa Policję celem zbadania stanu trzeźwości
strażaków biorących udział w akcji gaśniczej. Należy zwrócid szczególną uwagę na to aby
osoby wsiadające do samochodu bojowego były trzeźwe.
Następnie Pan radny Kazimierz Samiec przedstawił sprawozdanie z działalności OSP z
terenu Gminy Rzeczyca. Sprawozdanie to stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
W punkcie tym Pan Wójt mając na uwadze obowiązujące przepisy z tytułu włączenia
naszych straży do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zobowiązał się do
przeprowadzenia w najbliższym czasie szkolenia z zakresu odpowiedzialności ochotników
straży pożarnej. Szkolenie takie zostanie przeprowadzone z udziałem przedstawicieli
Powiatowej Straży Pożarnej. Pan Wójt zaapelował również do wszystkich o ubezpieczenie
swoich obiektów w gospodarstwach.
W związku ze zorganizowaniem ostatnio na terenie naszej gminy Powiatowego Święta
Strażaków Pani radna Elżbieta Wilkooska poinformowała, że ostatnio odebrała kilka
telefonów od osób, które były zaniepokojone tym faktem. Na terenie kraju istniała sytuacja
powodziowa , a bez względu na ten fakt jest organizowana tego typu impreza, która była
zakrapiana alkoholem. Pani radna zapytała czy nie można było tej imprezy zakooczyd po
części oficjalnej. Czy tak ma wyglądad odpowiedzialnośd za Gminę czy za Powiat.
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W odniesieniu do wystąpienia radnej głos zabrał Pan Wójt, który „ubolewał” nad tym, że
tylko w tej sprawie dzwoniono do Pani radnej. Do Wójta nikt nie zgłaszał tego typu uwag.
Należy również powstrzymad się od określania imprezy jako imprezy zakrapianej alkoholem.
To jest wewnętrzna sprawa samych strażaków, którzy składali się na posiłek po 25 zł. Gmina
z tego tytułu nie ponosi żadnych kosztów. Odnosząc się do sytuacji powodziowej Wójt
przypomniał, że na terenie powiatu był ogłoszony stan alarmowy przy czym na terenie gminy
były na szczęście tylko niewielkie podtopienia więc nie było powodu do płaczu. Święto
strażackie stanowiło podsumowanie wspólnej pracy strażaków ochotników jak i strażaków
zawodowych. Obchody święta Strażaków odbywają się tradycyjnie już od wielu lat i zdaniem
Wójta powinno to byd nobilitacją dla gminy na terenie której takie święto jest organizowane.
W organizacje tego święta włączyło się wiele osób i Wójt przyjmuje ten fakt z ogromnym
szacunkiem. Tego typu spotkania integrują nie tylko społecznośd strażacką lecz również i
społecznośd gminną . I w tym miejscu należało podziękowad wszystkim strażakom za ich
pracę i za ich aktywnośd, a nie wytykad im ,że zorganizowane zostało tego typu święto.
Podczas tego święta był promowany nowy samochód strażacki, który wkrótce zostanie
zakupiony . Przy współpracy GOK-u był również prezentowany dorobek kulturalny Gminy
Rzeczyca tj. orkiestra dęta, zespól „Mali Rzeczycanie” jak i innych gmin –Kół Gospodyo
Wiejskich z Będkowa ,orkiestry strażackiej z Żelechlinka i Ujazdu itd.W tym miejscu Pan Wójt
podziękował wszystkim mieszkaocom ,strażakom i organizacjom , którzy integrują się z
obchodami strażackiego święta.
W punkcie tym nawiązując do sytuacji powodziowej na terenie powiatu Pan Jacek
Garlikowski uzupełnił ,że zrzut wody na zalewie Sulejowskim był cały czas monitorowany i
poza dwoma przypadkami podtopieo na ulicy Kolejowej w Tomaszowie nie odnotowano
jakiś większych zdarzeo. Uroczystośd w Rzeczycy w żaden sposób nie osłabiła akcji
powodziowej na terenie powiatu. W tym czasie wszystkie służby działały w sposób mobilny.
Również Pan radny Kazimierz Samiec dodał, że podczas spotkania Komitetu organizacyjnego
obchodów święta strażackiego zostało ustalone, którzy strażacy nie będą uczestniczyd w
święcie pełniąc w tym czasie dyżury z uwagi na sytuację powodziową w powiecie.
Zabierając ponownie głos Pani radna Elżbieta Wilkooska wyjaśniła, że chyba do kooca nie
została dobrze zrozumiana. Przecież nikomu nie chodzi o to ,że wszystko zostało
zabezpieczone ze strony służb w razie zagrożenia pożarowego czy powodziowego. Za to
wszystko należy wszystkim strażakom serdecznie podziękowad i docenid ich pracę i wysiłki na
rzecz bezpieczeostwa całej społeczności . Osobiście Pani radna odnosi się z wielkim
szacunkiem do bardzo odpowiedzialnej a zarazem wielokrotnie niebezpiecznej pracy
strażaków. I za ten trud jest im bardzo wdzięczna.
W ocenie radnej tylko ze względu na sytuację powodziową , gdzie istnieje byd może
potrzeba ogłoszenia stanu klęski żywiołowej na terenie całego kraju zachodziła koniecznośd
zorganizowania takiego ceremoniału właśnie w tym czasie. Zdaniem radnej nic by się
przecież nie wydarzyło gdyby obchody tego święta zostały zorganizowane w innym terminie
tj.z chwilą unormowania się sytuacji powodziowej. Pani radna podkreśliła ,że takiego zdania
jest nie tylko ona sama lecz również i mieszkaocy gminy.
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c) informacji na temat stanu bezpieczeostwa pracy we gospodarstwach rolnych oraz
podejmowania działao regulacyjnych w rolnictwie.
Informację w tej sprawie przedstawił Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w Tomaszowie Maz.- Pan Piotr Majchrowski.
Do podstawowych zadao KRUS wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
należą:
 obsługa ubezpieczonych rolników i świadczeniobiorców Kasy (emerytów i rencistów) w
sprawach dotyczących obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników i opłacania
składek na to ubezpieczenie;
 przyznawania i wypłaty świadczeo emerytalno-rentowych oraz wypadkowych, chorobowych
i macierzyoskich oraz świadczeo pozaubezpieczeniowych, wypłacanych w zbiegu ze
świadczeniami z ubezpieczenia społecznego rolników;
 realizacja własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego w postępowaniu
dowodowym dla ustalenia prawa ubezpieczonych do świadczeo rentowych i
odszkodowawczych, których przyznanie wymaga medycznej oceny stanu zdrowia lub oceny
następstw wypadku w związku z pracą rolniczą. Orzeczenia wydają w pierwszej instancji
lekarze rzeczoznawcy, w drugiej instancji komisje lekarskie Kasy;
 działalnośd prewencyjna na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom
zawodowym, a w szczególności:
o upowszechnianie wiedzy o tych zagrożeniach i znajomości zasad bhp wśród dorosłych i
dzieci,
o analiza przyczyn i okoliczności powstawania wypadków przy pracy rolniczej i chorób
zawodowych,
o prowadzenie szkoleo w zakresie znajomości zagrożeo i zasad bezpiecznej pracy w
gospodarstwie rolnym,
o podejmowanie starao o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych
środków produkcji dla rolników, ubrao roboczych i ochronnych,
 prowadzenie nieodpłatnej, dobrowolnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do
świadczeo w KRUS, zagrożonych całkowitą niezdolnością do pracy lub wykazujących
okresowo całkowitą niezdolnośd do wykonywania pracy zawodowej w gospodarstwie
rolnym. Rehabilitację tę prowadzą centra i ośrodki KRUS oraz sanatoria współpracujące z
Kasą. W okresie wakacyjnym Kasa prowadzi także turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników;
 wspieranie ubezpieczeo wzajemnych;
 obsługa ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.
Poinformował ,że na terenie Gminy prowadzone są szkolenia dla rolników jak również i
pogadanki w szkołach w sprawie przestrzegania zasad bhp w rolnictwie.
Następnie przedstawił dane dotyczące wypadków w rolnictwie w I kwartale br.
Na terenie powiatu tomaszowskiego takich zdarzeo było 28 z czego w gminie Rzeczyca 8.Wynik
ten jest wysoki dla gminy z uwagi, iż spośród gmin powiatu gmina Rzeczyca jest gminą typowo
rolniczą. Za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną
zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem
działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:
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1. na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale
pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym
gospodarstwem rolnym, lub
2. w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze
powrotnej, lub
3. podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności
związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem
tych czynności, lub
4. w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt.3 albo w drodze
powrotnej.
Jeśli zdarzy się wypadek przy pracy rolniczej, należy go zgłosid do najbliższej placówki
terenowej Kasy jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6.
miesięcy od dnia jego zaistnienia .Zgłoszenia wypadku może dokonad poszkodowany lub inna
osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie albo
pocztą elektroniczną.
Poszkodowany lub inna osoba zgłaszająca wypadek powinna w szczególności:
1.
2.
3.
4.
5.

zabezpieczyd w miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem;
udostępnid miejsce wypadku i przedmioty związane z wypadkiem;
wskazad świadków wypadku;
dostarczyd posiadaną dokumentację leczenia;
udzielid informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi Kasy upoważnionemu
przez Prezesa Kasy do prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia
okoliczności
i przyczyn wypadku.

Po przyjęciu zgłoszenia wypadku właściwa jednostka organizacyjna Kasy ustala, czy
poszkodowany podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyoskiemu w
dniu zaistnienia wypadku. Jeżeli poszkodowany podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu,
chorobowemu i macierzyoskiemu w dniu zaistnienia wypadku niezwłocznie wszczyna
postępowanie dowodowe w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn wypadku.
Ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi który doznał stałego lub długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby
zawodowej, lub członkom rodziny ubezpieczonego zmarłego wskutek wypadku przy pracy
rolniczej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie powypadkowe.
Osoba uprawniona do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej powinna złożyd
wniosek o jednorazowe odszkodowanie na formularzu KRUS SR-23.
Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego ustalającego okoliczności i przyczyny
wypadku, nie później niż w ciągu 14 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do
ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, sporządza się w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, protokół powypadkowy, z których jeden doręcza się poszkodowanemu, a
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jeśli poszkodowany zmarł wskutek wypadku - uprawnionemu członkowi rodziny
poszkodowanego ubiegającemu się o jednorazowe odszkodowanie.
Poszkodowany lub uprawniony członek rodziny ubiegający się o jednorazowe
odszkodowanie może w terminie 7 dni od otrzymania protokołu powypadkowego, zgłosid na
piśmie uwagi i zastrzeżenia do ustaleo w nim zawartych.
Protokół powypadkowy stanowi podstawę do uznania bądź nie uznania wypadku za
wypadek przy pracy rolniczej w świetle ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podejmuje rozstrzygnięcia o podleganiu
ubezpieczeniu społecznemu rolników przede wszystkim na podstawie przepisów ustawy z
dnia
20
grudnia
1990
r.
o
ubezpieczeniu
społecznym
rolników.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
ubezpieczenie to obejmuje, na zasadach określonych w ustawie, rolników, ich małżonków i
pracujących z nimi domowników, którzy:
1. posiadają obywatelstwo polskie lub
2. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt tolerowany lub
w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, lub ochrony
uzupełniającej, lub
3. są obywatelami paostw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
lub paostw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Ubezpieczenie obejmuje obywateli paostw członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli przepisy
Unii Europejskiej dotyczące stosowania systemów zabezpieczenia społecznego nie stanowią
inaczej.
Ustawa przewiduje dwie formy objęcia ubezpieczeniem. W zależności od warunków
spełnianych przez osobę zainteresowaną, objęcie to następuje w trybie obowiązkowym (z
mocy ustawy) lub dobrowolnym (na wniosek).
W ubezpieczeniu społecznemu rolników wyodrębnia się dwa rodzaje ubezpieczenia



ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyoskie,
ubezpieczenie emerytalno-rentowe.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
ubezpieczeniu społecznemu rolników podlega obowiązkowo: rolnik, zamieszkujący i
prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście i na własny rachunek
działalnośd rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym, o powierzchni
powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym
10

również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika oraz domownik
stale pracujący w tym gospodarstwie, jeżeli rolnik ten, jego małżonek i domownik nie
podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie mają ustalonego prawa do emerytury
lub renty albo nie mają ustalonego prawa do świadczeo z ubezpieczeo społecznych.
Od dnia 1 października 2009 r. ubezpieczenie społeczne rolników powstaje od dnia, w
którym zostały spełnione warunki do objęcia tym ubezpieczeniem, a ustaje od dnia
następującego po dniu, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie temu
ubezpieczeniu. Jeżeli wraz z ustaniem okoliczności uzasadniających podleganie
ubezpieczeniu z mocy ustawy następują okoliczności uzasadniające objęcie ubezpieczeniem
na wniosek, ubezpieczenie istniejące z mocy ustawy ustaje od dnia następującego po dniu, w
którym ubezpieczonemu doręczono decyzję stwierdzającą ustanie ubezpieczenia z mocy
ustawy. Natomiast w sytuacji złożenia wniosku o rentę lub emeryturę, obowiązek
ubezpieczenia ustaje od dnia następującego po dniu, w którym wydana została decyzja o
przyznaniu świadczenia, jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym ubezpieczony nabył to
prawo.
Obowiązek podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników istnieje również w okresie
przerwy w podleganiu innemu ubezpieczeniu społecznemu (np. pomiędzy ustaniem
zatrudnienia a jego ponownym podjęciem), bez względu na jej przyczynę i czas jej trwania.
W takiej sytuacji, obowiązek opłacania składki powstaje od dnia, w którym powstało
ubezpieczenie, a ustaje od dnia, w którym ustało ubezpieczenie. Do 1 października 2009 r.,
bez względu na faktyczny okres spełniania warunków do podlegania ubezpieczeniu w danym
kwartale, obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników istniał za cały
kwartał
Objęcie ubezpieczeniem może nastąpid również za okres miniony, w którym rolnik spełniał
warunki ustawowe, a w szczególności prowadził działalnośd rolniczą i nie dokonał w
ustawowym terminie zgłoszenia do ubezpieczenia. Objęcie ubezpieczeniem rolnika dotyczy
całego okresu spełniania przez niego warunków do podlegania ubezpieczeniu rolniczemu.
Gdy zaś chodzi o domownika, zostanie on objęty ubezpieczeniem rolniczym za okres, w
którym zostanie bezspornie udowodnione, iż wykonywał on pracę w gospodarstwie rolnika.
Osoby nie spełniające warunków do podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu, dla których
działalnośd rolnicza stanowi stałe źródło utrzymania, mogą ubezpieczyd się dobrowolnie, po
złożeniu w jednostce KRUS stosownego wniosku.
Rolnik prowadzący działalnośd rolniczą w gospodarstwie o powierzchni równej 1 ha
przeliczeniowemu i poniżej 1 ha przeliczeniowego (a także jego małżonek i domownik)



w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i
macierzyoskim oraz ubezpieczeniem emerytalno-rentowym,
lub tylko ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyoskim.
Osoba, która aktualnie jest rolnikiem na gospodarstwie rolnym o powierzchni równej 1 ha
przeliczeniowemu i poniżej 1 ha przeliczeniowego, jego małżonkiem lub domownikiem, oraz
osoba, która będąc rolnikiem przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa
do zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach, ubezpieczeniu emerytalno11

rentowemu na wniosek może podlegad tylko pod warunkiem, że podlega jednocześnie
ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyoskiemu w pełnym zakresie. Osoba
taka nie może natomiast podlegad wyłącznie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.
Ponadto ubezpieczeniem na wniosek może byd objęta:
1) Ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyoskim, wyłącznie w zakresie
ograniczonym, tj. jedynie z prawem do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub
rolniczej choroby zawodowej:


osoba prowadząca działalnośd rolniczą (rolnik, jego małżonek lub domownik), a także osoba,
która będąc rolnikiem przeznaczyła grunty prowadzonego gospodarstwa do zalesienia na
zasadach określonych w odrębnych przepisach,
1) podlegająca ubezpieczeniu w ZUS na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeo
społecznych
lub
2) mająca ustalone prawo do emerytury lub renty lub do świadczeo z ubezpieczeo
społecznych, takich jak zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu stosunku
pracy,
2) Ubezpieczeniem emerytalno-rentowym:





osoba, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik i zaprzestała prowadzenia działalności
rolniczej nie nabywając prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, jeżeli podlegała
ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu przez okres co najmniej 12 lat i 6 miesięcy,
osoba pobierająca rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy jako rentę okresową.
Ubezpieczenie na wniosek ustaje w szczególności:
1. w przypadku osób, na których ubezpieczenie regularnie opłacane są składki
miesięczne:
od dnia następującego po dniu, w którym ustały okoliczności uzasadniające
podleganie ubezpieczeniu,
o od dnia wskazanego w oświadczeniu ubezpieczonego, nie wcześniej jednak niż od
dnia, w którym to oświadczenie zostało złożone Kasie;
2. w przypadku osób, na których ubezpieczenie nie są opłacane w terminie należne
składki, od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, za który składka nie została
opłacona.
o

Nieopłacenie składki w terminie jest traktowane jako odstąpienie od ubezpieczenia na
wniosek, chyba że przed upływem terminu płatności składki rolnik złożył podanie o jego
odroczenie albo udowodni, że nieopłacenie składki w ustawowym terminie było wynikiem
zaistnienia trudnych do przewidzenia i niezawinionych przez płatnika okoliczności.
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Wyodrębnione w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników z 20 grudnia 1990 roku dwa
systemy ubezpieczenia społecznego finansowane są na odrębnych zasadach. Ubezpieczenie
emerytalno-rentowe jest finansowane z Funduszu Emerytalno-Rentowego (FER), którego
przychody pochodzą głównie ze środków budżetowych paostwa i częściowo ze składek
czynnych zawodowo rolników, natomiast ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i
macierzyoskie jest systemem pozabudżetowym, finansowanym z posiadającego osobowośd
prawną Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (skrót. Funduszu
Składkowego), którego przychody pochodzą wyłącznie ze składek rolników. Ubezpieczenie
wypadkowe, chorobowe i macierzyoskie musi byd dostosowane do możliwości
samofinansowania się funduszu, zatem prowadzenie działalności gospodarczej dla
zapewnienia płynności finansowej i stworzenia gwarancji wypłacania należnych rolnikom
świadczeo jednorazowych i krótkoterminowych z ubezpieczenia jest istotnym celem
działalności tego podmiotu.
Dotacja z budżetu paostwa jako podstawowe źródło przychodów funduszu emerytalnorentowego wiąże się z charakterystycznymi dla ubezpieczeo społecznych gwarancjami
Paostwa wypłaty świadczeo z ubezpieczenia społecznego rolników. Składka na fundusz
emerytalno-rentowy jest parametrycznie związana z emeryturą podstawową, uzależnioną
od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej (składka na ubezpieczenie
emerytalno-rentowe wynosi 30% emerytury podstawowej).
Ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest obowiązkowe dla rolników, którzy prowadzą
gospodarstwo o obszarze użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny
produkcji rolnej, o którym mowa w załączniku do znowelizowanych przepisów o
ubezpieczeniu społecznym rolników, zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o ile osoby
te nie podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie mają ustalonego prawa do
emerytury lub renty. Ustawa przewiduje także ubezpieczenie na wniosek (dobrowolne) w
przypadku rolników, których gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych poniżej 1 ha
przeliczeniowego i którzy nie podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie mają
ustalonego prawa do emerytury lub renty. Więcej o trybach ubezpieczenia w KRUS obowiązkowym lub dobrowolnym - w menu: Ubezpieczenie społeczne.
Emerytura i renta rolnicza składa się z części składkowej i uzupełniającej. Częśd składkowa,
zgodnie z zasadami ubezpieczenia, uzależniona jest od wysokości opłacanych składek i stażu
ubezpieczeniowego. Wypłacana jest niezależnie do zaprzestania prowadzenia działalności
rolniczej. Natomiast częśd uzupełniająca świadczenia wypłacana jest po przekazaniu
gospodarstwa rolnego.
Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, jego małżonkowi,
domownikowi), który wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie co najmniej
przez 30 dni, nie dłużej jednak niż przez 180 dni. Jeżeli po wyczerpaniu 180-dniowego okresu
zasiłkowego ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy, a w wyniku dalszego leczenia i
rehabilitacji rokuje odzyskanie zdolności do pracy, okres zasiłkowy przedłuża się na czas
niezbędny do jej przywrócenia, nie dłużej niż o dalsze 360 dni. Podstawą do przyznania i
wypłaty zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad 180
dni jest orzeczenie wydane przez lekarza rzeczoznawcę KRUS (w I instancji) lub komisję
lekarską (w II instancji).
13

Od 2 maja 2004 r., od osób objętych ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i
macierzyoskim na wniosek (dobrowolnie) wymaga się nieprzerwanego okresu ubezpieczenia
przez co najmniej rok bezpośrednio przed wystąpieniem czasowej niezdolności do pracy,
uzasadniającej nabycie prawa do zasiłku chorobowego, z wyjątkiem zasiłku chorobowy
przysługującego w razie doznanego wypadku przy pracy rolniczej. Osobie, która podlega
ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyoskiemu z mocy ustawy, tj.
obowiązkowo, do okresu zasiłkowego określonego w ustawie (z tytułu niezdolności do pracy
w gospodarstwie rolnym powyżej 30 dni, nie dłużej niż 180 dni), zalicza się okresy pobierania
zasiłku chorobowego z innego ubezpieczenia społecznego.
Zasiłek chorobowy nie przysługuje ubezpieczonemu za okres jego pobytu na koszt KRUS w
zakładzie opieki zdrowotnej, w celu odbycia rehabilitacji, ani w razie zaistnienia okoliczności
powodujących ustanie ubezpieczenia społecznego w KRUS.
Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzieo niezdolności do pracy, trwającej nieprzerwanie
co najmniej 30 dni, nie dłużej jednak niż przez 180 dni. Do okresu zasiłkowego wlicza się
okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą lub różnymi
chorobami. Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzieo niezdolności do pracy, nie
wyłączając dni wolnych od pracy. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej
niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem
poprzedniej, a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.
Ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który wyczerpie 180 dni, niezdolności do pracy
zasiłek chorobowy może przysługiwad przez kolejne 180 dni z tytułu tej samej choroby, jeśli
przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy
przekracza 60 dni.
Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub
wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia, traci
prawo do zasiłku chorobowego za okres objęty zaświadczeniem lekarskim. Zasiłek
chorobowy nie przysługuje natomiast ubezpieczonemu za cały okres niezdolności do pracy
(nawet orzeczony na kilku kolejnych zaświadczeniach lekarskich), jeżeli niezdolnośd ta
spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego
przez tego ubezpieczonego. Okoliczności te stwierdza się na podstawie prawomocnego
orzeczenia sądu albo prawomocnego orzeczenia kolegium do spraw wykroczeo. Jeśli
niezdolnośd do pracy spowodowana została nadużyciem alkoholu, ubezpieczony traci prawo
do zasiłku chorobowego za okres pierwszych pięciu dni tej niezdolności.
Na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, zasiłek chorobowy przyznaje
się i wypłaca na wniosek uprawnionej osoby zainteresowanej, na podstawie zaświadczenia o
czasowej niezdolności do pracy, wydanego przez lekarza, lekarza dentystę, felczera i
starszego felczera upoważnionego przez ZUS na zasadach określonych w przepisach o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyostwa.
Zasiłek ten wypłacony zatem będzie ubezpieczonemu na podstawie zaświadczenia
lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby wystawionego przez
upoważnionego przez ZUS lekarza .
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Zasiłek chorobowy, podobnie jak inne świadczenia z ubezpieczenia społecznego, przyznaje
się wyłącznie na wniosek zainteresowanej osoby lub innej osoby mającej interes prawny w
ustaleniu tego prawa.
Zasiłek chorobowy za każdy 1 dzieo niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym
wynosi 10,00 zł (od 24.06.2009 r.). Prawo do zasiłku chorobowego ulega przedawnieniu po
upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który przysługuje.
KRUS, zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem, zapewnia rolnikom uprawnionym do
świadczeo Kasy możliwości korzystania z rehabilitacji leczniczej. Jest ona organizowana w
formie 21-dniowych turnusów, prowadzonych we własnych Centrach lub Ośrodkach
Rehabilitacji Rolników KRUS oraz zakładach rehabilitacji leczniczej, z którymi Kasa
współpracuje. Każdego roku z rehabilitacji leczniczej korzysta za pośrednictwem KRUS około
14,5 tys. osób. Od 1993 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w czasie
wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników.
Głównym celem rehabilitacji prowadzonej w KRUS jest zapobieganie niepełnosprawności lub
ograniczenie jej do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w
gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolnośd do pracy w gospodarstwie już
utraciły - jej przywrócenie, o ile tylko jest to możliwe, w wyniku leczenia i rehabilitacji. Z tego
względu należy podkreślid, że rehabilitacja nie jest adresowana do wszystkich rolników
objętych ubezpieczeniem społecznym. Osoba, która chce skorzystad z rehabilitacji
organizowanej przez KRUS, musi spełniad .
Z rehabilitacji leczniczej można korzystad nie częściej niż co 12 miesięcy. Osobom, które mają
ustalone prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej
ponad 180 dni, a także osobom mającym ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z
tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym – można przyznad świadczenie
zdrowotne, jakim jest rehabilitacja, ponownie po upływie 6 miesięcy od dnia zakooczenia
poprzedniej rehabilitacji.
W każdym jednak przypadku, uzasadnionym potrzebami zdrowotnymi pacjenta, okres
oczekiwania na ponowne skierowanie może zostad skrócony, a sam pobyt przedłużony.
Każdorazowo świadczenie to przyznawane jest na wniosek lekarza ustalającego wskazania do
odbycia rehabilitacji. Do wniosku muszą byd dołączone niezbędne badania, zlecone przez
lekarza. Wypełniony wniosek, który swą ważnośd zachowuje 6 miesięcy, rolnik składa
(osobiście lub wysyła pocztą) we właściwym oddziale regionalnym lub placówce terenowej
Kasy. Wnioski są rejestrowane, sprawdzane pod względem formalnym i oceniane
merytorycznie. Jeśli zostaną zaakceptowane przez lekarza regionalnego inspektora
orzecznictwa lekarskiego KRUS, rolnicy otrzymują propozycje wyjazdu. W przypadku gdy
rolnik wyrazi zgodę na proponowany termin i miejsce rehabilitacji, otrzymuje skierowanie na
turnus rehabilitacyjny.
Pierwszeostwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą mają osoby:


dla których potrzeba rehabilitacji jest uzasadniona następstwem wypadku przy pracy
rolniczej,
lub
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którym ustalono prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy,
trwającej dłużej niż 180 dni, a lekarz rzeczoznawca Kasy lub komisja lekarska Kasy orzekli
wskazania do rehabilitacji leczniczej.

Poddanie się rehabilitacji jest całkowicie dobrowolne i w niczym nie ogranicza prawa rolnika
doświadczeo pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników, z wyjątkiem prawa do zasiłku
chorobowego za okres przebywania w zakładzie rehabilitacji leczniczej. Z rehabilitacji leczniczej
KRUS warto skorzystad tym bardziej, że pobyt na turnusie jest dla rolnika bezpłatny, a zakład
rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszt dojazdu do placówki rehabilitacyjnej
najtaoszym, dostępnym publicznym środkiem transportu zbiorowego w cenie biletu osobowej
komunikacji kolejowej II klasa lub autobusowej komunikacji zwykłej.
Koocząc swoje wystąpienie Pan Kierownik nawiązując do sytuacji powodziowej poprosił o
przekazywanie do placówki KRUS w Tomaszowie informacji nt. podtopieo czy zalania upraw
polowych. KRUS w stosunku do udokumentowanych zdarzeo losowych ma możliwośd udzielenia
pomocy poszkodowanym rolnikom w postaci rozłożenia na raty bądź całkowitego umorzenia
składki z tytułu ubezpieczenia. KRUS jest powołany dla rolników i należy w każdej sprawie
związanej z przejściowymi trudnościami w płatnościach należności wobec KRUS występowad
wcześniej o pomoc .
Pan radny Janusz Baran zapytał czy umorzenie składki KRUS ma wpływ na ciągłośd ubezpieczenia.
Pan Kierownik odpowiedział, że umorzenie składki KRUS bądź zastosowanie jakiejkolwiek innej
ulgi, które jest poparte wydaniem decyzji przez KRUS nie powoduje żadnej przerwy w okresie
ubezpieczenia. Dodał również ,że wkrótce mają pojawid się przepisy w sprawie ubezpieczenia
płodów i upraw rolnych. Obecnie firmy ubezpieczeniowe nie chcą ubezpieczad upraw polowych z
uwagi na wielkie ryzyko wypłaty odszkodowao w tym zakresie.
W kontekście wypowiedzi Pana Kierownika Pan Wójt zwrócił uwagę na potrzebę przestrzegania
przepisów bhp w gospodarstwach rolnych. Przede wszystkim należy zwrócid szczególną uwagę na
prace wykonywane przez dzieci.
d) informacji na temat stanu bezpieczeostwa sanitarnego oraz zagrożeo zdrowotnych
mieszkaoców Gminy Rzeczyca.
Informacja w powyższej sprawie została przedstawiona przez Panią Annę Ulrych- Dyrektora
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Maz.
Według oceny sanepidu Gmina Rzeczyca bardzo dobrze dba o zdrowie mieszkaoców ,a więc nie
ma z tego tytułu żadnych zagrożeo sanitarnych. W ramach kampanii ” Grunt to zdrowie „ władze
gminy w roku ubiegłym zorganizowały szereg badao profilaktycznych , które były ewenementem
na skalę powiatu. Na podstawie stosownych ustaw stacja sanitarno-epidemiologiczna jest
organem kontrolnym. Kontrolowane są zakłady pracy, szkoły i inne obiekty użyteczności publicznej
pod względem przestrzegania zasad sanitarnych w tych obiektach.
W Gminie Rzeczyca jest 1 piekarnia, 3 przetwórnie owoców i warzyw ,1 młyn,1 zakład produkcji
suplementów kosmetyków ;1 magazyn hurtowy ziemniaków, 16 obiektów obrotu żywnością czyli
sklepów , 6 zakładów żywienia zbiorowego otwartego w tym 5 małych gastronomii oraz 1 stołówka
szkolna. Obiekty te są nadzorowane przez sekcję higieny żywności i żywienia. Do obiektów tych nie
ma zastrzeżeo.
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Została wydana tylko jedna decyzja w stosunku do zakładu produkcji kosmetyków z uwagi na zły
stan techniczny dróg wewnętrznych na terenie zakładu. Termin wykonania zaleceo upływa 31
sierpnia br.
Sanepid prowadzi również nadzór wodociągów sieciowych . W gminie są trzy wodociągi sieciowe
w których woda spełnia wszystkie wymogi sanitarne poza jedną studnią która była włączana do
sieci i woda kilkakrotnie była poddawana badaniom. Na dzieo dzisiejszy woda z tej studni również
spełnia wszelkie wymogi. Polecała picie tejże wody w ilości 2 litrów dziennie , zamiast wody
kupowanej w sklepach.
Poza tym na terenie gminy są 4 zakłady ; fryzjerskie ,apteka ,zakład pogrzebowy, cmentarz .Do
obiektów tych sanepid nie wnosi żadnych zastrzeżeo.
W Rzeczycy kontrolowane są również zakłady w których występują warunki uciążliwe na
stanowiskach pracy ze względu na hałas. Jest to firma Profigips w której ze względu na rodzaj
produkcji przekraczane są normy hałasu. Jednakże wszyscy pracownicy wyposażeni są w środki
ochrony słuchu. Na wszystko zakład posiada odpowiednie certyfikaty i ze strony organu
kontrolującego do tego zakładu nie ma żadnych uwag.
Nie ma również zastrzeżeo odnośnie zaopatrzenia w ciepłą wodę oraz w środki czystości obiektów
szkolnych, placówek oświatowych .
Natomiast są poważne zastrzeżenia odnośnie obiektu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Nie ma sanitariatach ciepłej wody. Ściany są brudne ,skorodowane rury kanalizacyjne. Taki stan nie
może istnied. Pani Dyrektor jest wiadomym, że wkrótce obiekt ten ma byd remontowany, niemniej
jednak ciepła woda w sanitariatach musi byd doprowadzona natychmiast. Pani Dyrektor zwróciła
uwagę na brak kanalizacji w gminie .
Pan Wójt wyjaśnił, że zagrożenia sanitarnego z tego tytułu nie ma ponieważ gmina posiada
oczyszczalnię ścieków do której są wywożone nieczystości. Nie wszyscy tylko na dzieo dzisiejszy
posiadają szamba. Lecz wkrótce i z tym problemem rolnicy będą mieli obowiązek się uporad.
Pani Dyrektor przypomniała, że wszystkie te kwestie reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i
porządku w gminie. Każdy powinien okazad się rachunkiem potwierdzającym wywóz nieczystości
ze swoich gospodarstw.
Pan radny Jan Staoczyk prosił o wyjaśnienie kwestii związanej z brakiem opieki stomatologiczną
szczególnie w szkołach.
Pani Dyrektor odpowiedziała, ze sytuacja próchnicy zębów wśród dzieci i młodzieży wygląda
tragicznie. Opieka zdrowotna należy do zadao własnych gminy .Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
nie ma żadnych możliwości wpływu na decyzje w tej sprawie.
Następnie radny Jan Staoczyk zapytał czy została w jakiś sposób uregulowana kwestia dotycząca
zapachów pochodzących z chlewni.
Pani Dyrektor odpowiedziała, że na dzieo dzisiejszy brak jest przepisów regulujących sprawy
odorów.
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Ad.5. Kolejnym punktem obrad sesji było podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy
na rok 2010. Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik. W tym miejscu Pani Skarbnik poprosiła
o przyjęcie autopoprawki ..
Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. Ogólnie dochody
zwiększyły się o kwotę 116.653,13 zł .O taką samą kwotę zmniejsza się plan wydatków. Kwota
planowanego deficytu zarówno przychodów jak i rozchodów nie ulega zmianie. Zwiększona została
rezerwa na wydatki inwestycyjne o kwotę 109.400,00zł w związku z wycofaniem z realizacji placu
zabaw przy szkole podstawowej .
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli.
Pan Przewodniczący odczytał więc projekt uchwały i zarządził głosowanie. Rada Gminy w
obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu 12 głosami „za” oraz 1 głosem
„wstrzymującym się „ podjęła uchwałę Nr XLI/306 /2010 w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.
Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad.6.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
nieruchomości było kolejnym punktem obrad. Projekt uchwały przedstawiła Pani Stanisława
Kosiacka.Pani Zofia Wilczek zwróciła się do Wójta Gminy z podaniem w sprawie sprzedaży w trybie
bezprzetargowym nieruchomości przy ulicy Niskiej nr 1385 o pow.865m2.Na przedmiotowej
działce znajduje się budynek mieszkalny stanowiący własnośd wnioskodawczyni. Celem odkupienia
tej działki jest potrzeba uregulowania stanu prawnego zabudowao i gruntu. Wcześniej była
podjęta uchwała w sprawie zamiany nieruchomości będącej własnością Pani Wilczek a własnością
Gminy Rzeczyca. A zatem mając na uwadze aktualny wniosek z dnia 24 maja br. w sprawie
rezygnacji z zamiany nieruchomości zachodzi potrzeba uchylenia uchwały Nr XXXIV/271/09 z dnia
17 grudnia z uwagi ,iż stała się ona bezprzedmiotowa.
Pan radny Jan Staoczyk podkreślił, że regulacja stanu prawnego tego typu nieruchomości może
przysporzyd gminie wiele problemów z uwagi na fakt,iż prawie we wszystkich wsiach budynki osób
fizycznych znajdują się na gruntach Wspólnot wiejskich. Sprzedaż nieruchomości Pani Zofii
Wilczek- zobowiąże Gminę do ujawniania i regulowania stanów prawnych nieruchomości również
i w innych podobnych przypadkach.
Pani Kierownik wyjaśniła, że działka będąca przedmiotem sprzedaży dla Pani Wilczek stanowi
własnośd Gminy. Natomiast kwestie o których mówi radny dotyczą gruntów Wspólnoty Gruntowej
Wsi i to do Zarządu Wspólnoty należy decydowanie o tego typu gruntach.
Do przedstawionego projektu uchwały więcej uwag ani pytao radni nie wnieśli.
Pan Przewodniczący odczytał więc projekt uchwały i zarządził głosowanie. Rada Gminy w
obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu 10 głosami „za” oraz 3 głosami
„wstrzymującymi się „ podjęła uchwałę Nr XLI/310 /2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własnośd Gminy Rzeczyca. Uchwała
stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad.7) Analiza uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej
stanowiącej własnośd Gminy Rzeczyca było przedmiotem kolejnego punktu obrad. Projekt został
omówiony przez Panią Kierownik Stanisławę Kosiacką. Przedmiotowa nieruchomośd położona
jest we wsi Łęg ,nr 240/2 o pow.300m2 i stanowi własnośd Gminy. Na działce znajduje się budynek
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wykorzystywany jako świetlica wiejska.Przedmiotowa nieruchomośd wraz z budynkiem została
przekazana przez byłego właściciela na rzecz Skarbu Paostwa w zamian za emeryturę .
W roku 1991 nieruchomośd ta została skomunalizowana i stała się własnością Gminy. W
październiku 2009r.Pani Zofia Kocik –córka Pana Jana Gali zwróciła się z prośbą o możliwośd
odzyskania nieruchomości wraz z jej domem rodzinnym. W wyniku konsultacji ze społeczeostwem
wsi Łęg-uchwałą Nr1/2010 Zebrania Wiejskiego z dnia 21 kwietnia 2010r podjęto decyzję o
sprzedaży tej nieruchomości. Zebranie wiejskie wnioskowało aby na świetlicę wiejską został
zaadaptowany budynek po byłym właścicielu Janie Sobczyoskim. A zatem projekt takiej uchwały
jest uzasadniony.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag ani pytao.
Pan Przewodniczący odczytał więc projekt uchwały i zarządził głosowanie. Rada Gminy w
obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
XLI/311 /2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej
własnośd Gminy Rzeczyca . Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad.8) W dalszym punkcie sesji był rozpatrywany projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr
XXXVII/298/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie inwestycyjne ”Rozbudowa i remont gminnej oczyszczalni
ścieków w Bartoszówce” Projekt tej uchwały zreferowała Pani Skarbnik.
W uchwale Nr XXXVII/298/2010 z dnia 25 marca 2010r w sprawie zaciągnięcia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie
inwestycyjne ”Rozbudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w Bartoszówce” była określona
kwota 549 tys.zł. W trakcie składania wniosku okazało się, że Gmina może pozyskad mniejszą
kwotę dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi ,a zatem zachodzi koniecznośd zmniejszenia kwoty
pożyczki na realizację tego zadania inwestycyjnego. Proponuje się aby na ten cel została
zaciągnięta pożyczka w wysokości do kwoty 168 tys.zł .
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag ani pytao.
Pan Przewodniczący odczytał więc projekt uchwały i zarządził głosowanie. Rada Gminy w
obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu 12 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym
się podjęła uchwałę Nr XLI/307 /2010 zmieniającą uchwałę Nr XXXVII/298/2010 w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Łodzi na zadanie inwestycyjne ”Rozbudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w
Bartoszówce”. Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad.9)Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/296/2010 w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego to kolejny punkt obrad.Projekt tej uchwały zreferowała Pani Skarbnik.
W uchwale Nr XXXVII/296/2010 z dnia 25 marca 2010r w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na zadania inwestycyjne ”Rozbudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków
w Bartoszówce”oraz „Dotacja celowa na zakup samochodu asenizacyjnego. W uchwale tej były
określone kwoty zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 560 tys.zł w tym na
oczyszczalnię ścieków -160 tys i na zakup samochodu asenizacyjnego 400 tys.zł. W trakcie
składania wniosku okazało się, że Gmina może pozyskad mniejszą kwotę dofinansowania z
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WFOŚiGW w Łodzi na remont oczyszczalni ścieków ,a zatem mając na uwadze wcześniej podjętą
w dniu dzisiejszym uchwałą zachodzi koniecznośd zaciągnięcia kredytu do kwoty 930 tys.zł.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag ani pytao.
Pan Przewodniczący odczytał więc projekt uchwały i zarządził głosowanie. Rada Gminy w
obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu 8 głosami „za” i 1 głosem „przeciwnym „
oraz 4 głosami „wstrzymującym się podjęła uchwałę Nr XLI/308 /2010 zmieniającą uchwałę Nr
XXXVII/296/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Uchwała stanowi załącznik
Nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego było
kolejnym punktem obrad .Temat przedstawiła Pani Skarbnik. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w
sprawie budżetu na rok 2010 postanawia się zaciągnąd kredyt długoterminowy do kwoty
450,000,00zł. w tym 250 tys.zł na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bobrowcu oraz
200tys.zł. na remont drogi w Rzeczycy ul.Niska.
W punkcie tym Pan radny Piotr Pietrzak zapytał kiedy te drogi będą realizowane.
Pani Kierownik Stanisława Kosiacka odpowiedziała, że firmy już podpisały stosowne umowy w
tym zakresie.
Pan Przewodniczący odczytał więc projekt uchwały i zarządził głosowanie. Rada Gminy w
obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu 13 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XLI/309 /2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Uchwała stanowi załącznik
Nr 12 do niniejszego protokołu.
Z uwagi, iż uczestnicy sesji chcieli wziąd udział w uroczystościach pogrzebowych mieszkanki
Rzeczycy –Barbary Jeleo –Pan Przewodniczący postanowił punkt dotyczący wolnych wniosków
przenieśd na następną sesję i zamknął obrady XLI sesji Rady Gminy .Sesja zakooczyła się o
godz.1350.
Protokołowała

Sekretarz Sesji

Bożena Burchart

Kazimierz Samiec

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Gwizdoo
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10.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
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