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PROTOKÓŁ Nr  XIII/9/2011  
 

z sesji Rady Gminy Nowe Ostrowy odbytej w dniu 30 listopada 2011 roku                     
w świetlicy środowiskowej w Ostrowach – Cukrowni. 
 

 Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy – Mirosław Dębicki.             
 

Sesję rozpoczęto o godzinie - 10.00. 
Obrady zakończono o godzinie - 13.05. 
 
 Zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu,  
na sesji obecnych było 13 radnych. 
 
Na sesji nieobecni byli następujący radni: 
- P. Maria Mikołajczyk. 
- P. Arkadiusz Kaczmarek. 

W sesji uczestniczyli: 
 

1. Wójt Gminy - Zdzisław Kostrzewa.  
2. Skarbnik Gminy - Małgorzata Sołtysińska. 
3. Członek Zespołu Przygotowania Formalnego Inwestycji Przedsiębiorstwa Profit 

Group Sp. z o.o. - Bartosz Miliński. 
4. Radny Rady Powiatu w Kutnie - Jacek Spryszyński. 
5. Radca Prawny Urzędu Gminy - Izabela Sikorska. 

 
Proponowany porządek: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Nowe Ostrowy. 
4. Interpelacje i zapytania. 

5. Informacja z prac Rady Powiatu w Kutnie. 

6. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych przeprowadzonych w 2011 roku. 
7. Omówienie projektu budżetu gminy na 2012 rok.  
8. Podjęcie uchwał w sprawach:  

a) dokonania zmian budżetu gminy na 2011 rok, 

b) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego, 

c) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków, 

d) wyrażenia zgody na oddanie w najem powierzchni dachowej budynków 

stanowiących własność Gminy Nowe Ostrowy na rzecz dotychczasowego 

najemcy. 

9. Zapoznanie z treścią protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję 

Rewizyjną Rady Gminy Nowe Ostrowy. 

10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

12. Wolne wnioski i informacje. 

13. Zakończenie obrad. 
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Ad 1 

 Otwarcia obrad oraz powitania zebranych dokonał Przewodniczący Rady 
Gminy Nowe Ostrowy. Na podstawie listy obecności, stanowiącej załącznik                    
do protokołu, Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż w sesji uczestniczy 13 
radnych, co wobec ustawowej liczby 15 radnych stanowi quorum, a zatem Rada 
Gminy jest władna by obradować, podejmować uchwały oraz wiążące 
rozstrzygnięcia.  

 Ad 2 
 

 Przewodniczący Posiedzenia - Mirosław Dębicki zapoznał radnych                        
z planem sesji. Po odczytaniu porządku zwrócił się z zapytaniem,                                         
czy do przedstawionego harmonogramu obrad są uwagi lub propozycje zmian. 

 
Wójt Gminy - Zdzisław Kostrzewa wnioskował o wprowadzenie do przedstawionego 
porządku następujących zmian: 
1) Zwrócił się z wnioskiem o zdjęcie podpunktu dotyczącego podjęcia aktu prawnego 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem powierzchni dachowej budynków 
stanowiących własność Gminy Nowe Ostrowy na rzecz dotychczasowego najemcy; 
2) Wnioskował o wprowadzenie do porządku projektu aktu prawnego zmieniającego 
uchwałę nr XXXVIII/217/10 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego; 
3) Prosił o wprowadzenie do obrad dodatkowego punktu w brzmieniu: „Informacja 
dotycząca realizowanej inwestycji przez Firmę Profit Group Sp. z o.o. na terenie 
Gminy Nowe Ostrowy.” - jako pkt 7 sesji 
4) Postulował również o zmianę kolejności omawiania poszczególnych punktów sesji, 
Zwrócił się z prośbą, aby: 
- w pkt 5 przedstawiono „Odpowiedzi na interpelacje i zapytania”, 
- pkt 7 otrzymał brzmienie: „Informacja dotycząca realizowanej inwestycji przez Firmę 
Profit Group Sp. z o.o. na terenie Gminy Nowe Ostrowy.”, 
- w pkt 11 została przedstawiona „Informacja z prac Rady Powiatu w Kutnie”, 
- w pkt 12 realizowano punkt w brzmieniu „Omówienie projektu budżetu gminy             
na 2012 rok wraz z projektem aktu prawnego w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2012 - 2015”, 
- w pkt 13 nastąpiło omówienie punktu „Wolne wnioski i informacje”, 
- pkt 14 obejmował „Zakończenie obrad”. 
 
 Wójt Gminy poinformował, że w związku ze znaczącymi zmianami, porządku 
dzisiejszego posiedzenia, które w szczególności dotyczą zmiany kolejności 
omawiania punktów, po ich przyjęciu, nowy harmonogram sesji zostanie przedłożony 
Państwu Radnym na piśmie.   
 

 Następnie Przewodniczący Obrad zwrócił się z zapytaniem, kto z członków 
Wysokiej Rady jest za: 
 
1) Zdjęciem z obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie                   
w najem powierzchni dachowej budynków stanowiących własność Gminy Nowe 
Ostrowy na rzecz dotychczasowego najemcy. 
 



3 

 

 W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 13 radnych, którzy oddali 13 
głosów ważnych. 

 Za przyjęciem w/w wniosku głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się od głosowania nie było.  
 
2) Rozszerzeniem porządku obrad o dodatkowy ppkt „d” w pkt 8 dotyczący podjęcia 
aktu prawnego zmieniającego uchwałę nr XXXVIII/217/10 Rady Gminy Nowe 
Ostrowy w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa 
Krajowego. 
 

 W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 13 radnych, którzy oddali 13 
głosów ważnych. 

   Za przyjęciem w/w wniosku głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się od głosowania nie było.  

 
3) Rozszerzeniem porządku, zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy o dodatkowy punkt 
w brzmieniu: „Informacja dotycząca realizowanej inwestycji przez Firmę Profit Group 
Sp. z o.o. na terenie Gminy Nowe Ostrowy. ”. 
 

 W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 13 radnych, którzy oddali 13 
głosów ważnych. 

   Za przyjęciem w/w wniosku głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się od głosowania nie było.  

 
4) Zmianą kolejności omawiania punktów zawartych w porządku, zgodnie ze 
zgłoszoną propozycją przez Wójta Gminy. 
 

W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 13 radnych, którzy oddali 13 
głosów ważnych. 

   Za przyjęciem w/w wniosku głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się od głosowania nie było.  

 
 Po przyjęciu wnioskowanych zmian przez Radę Gminy Nowe Ostrowy, 

porządek został przekazany radnym.  
 
  Następnie Przewodniczący Posiedzenia – Mirosław Dębicki zwrócił się                         
z prośbą o przegłosowanie porządku w następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Nowe Ostrowy. 
4. Interpelacje i zapytania. 

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

6. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych przeprowadzonych w 2011 roku. 
7. Informacja dotycząca realizowanej inwestycji przez Firmę Profit Group                   

Sp. z o.o. na terenie Gminy Nowe Ostrowy.  

8. Podjęcie uchwał w sprawach:  

a) dokonania zmian budżetu gminy na 2011 rok, 

b) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego, 
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c) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków, 

d) zmiany uchwały nr XXXVIII/217/10 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego. 

9. Zapoznanie z treścią protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję 

Rewizyjną Rady Gminy Nowe Ostrowy. 

10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 

11. Informacja z prac Rady Powiatu w Kutnie. 

12. Omówienie projektu budżetu gminy na 2012 rok wraz z projektem aktu 
prawnego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy 
na lata 2012 - 2015. 

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zakończenie obrad. 

  

 Powyższy porządek został przyjęty 13 głosami „za” przy braku głosów 
przeciwnych oraz wstrzymujących się od głosowania.  
 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że ww. harmonogram obrad 
będzie obowiązywał na XIII sesji Rady Gminy Nowe Ostrowy w dniu 30 listopada    
2011 roku. 
 
   Ad 3 
 

 Przewodniczący Rady Gminy – Mirosław Dębicki poinformował, że protokoł     
nr XII/8/2011 z sesji Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 października 2011 r.  
był wyłożony do wglądu w czasie sesji.  

 Dla zainteresowanych był także dostępny w biurze Rady Gminy. 
 

Do powyższego protokołu radni nie wnosili uwag.  
 

  W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 13 radnych, którzy oddali 13 
głosów ważnych. 
         Protokoł nr XII/8/2011 został przyjęty 13 głosami „za”. Nie było głosów 
przeciwnych a także wstrzymujących się od głosowania. 
 
  Ad 4  
 
  Przewodniczący Obrad – Mirosław Dębicki zwrócił się do zebranych z prośbą 
o zgłaszanie interpelacji i zapytań. 

Zostały zgłoszone następujące interpelacje i zapytania: 
 
1) Radny - Wiesław Broda prosił o podanie terminu wykonania modernizacji boisk 
sportowych zlokalizowanych przy świetlicy środowiskowej w Ostrowach - Cukrowni 
oraz w pobliżu Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach.  
 
2) Radna - Halina Jatczak poruszyła następujące sprawy: 
- Prosiła o podanie danych w sprawie nielegalnego wydobycia żwiru w miejscowości 
Grodno. 



5 

 

- Prosiła o podanie terminu realizacji zadania budowy kolektorów słonecznych                  
na budynkach placówek oświatowych. W związku z inwestycją prowadzoną                    
w gminach ZGRK.  
- Radna prosiła o sporządzenie wykazu zadań inwestycyjnych i remontowych                  
planowanych do realizacji w 2012 roku.  
 
   Ad 5 
 

  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania udzielił Wójt Gminy.  
 

1) Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie można było wykonać 
zabiegu talerzowania oraz posiania trawy na boiskach sportowych                                        
w miejscowościach Ostrowy - Cukrownia i Nowe Ostrowy stwierdził - Wójt Gminy. 
Zabiegi te zostaną wykonane wczesną wiosną 2012 roku. 
2) W sprawie nielegalnego wydobywania żwiru w Grodnie Wójt Gminy oznajmił, iż na 
mocy wyroku wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, który został 
utrzymany w mocy przez Najwyższy Sąd Administracyjny sprawa dotycząca 
nielegalnego wydobycia żwiru została skierowana do ponownego rozpatrzenia                            
przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. 
3) Budowa kolektorów słonecznych w gminach ZGRK w b.r. nie zostanie 
zrealizowana. Zadanie planuje się wykonać w pierwszych miesiącach 2012 roku. 
4) Wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do zrealizowania w 2012 roku 
stanowi załącznik do projektu budżetu gminy na przyszły rok. Natomiast wykaz 
zadań remontowych na 2012 r. zostanie przygotowany i przedstawiony Państwu 
Radnym poinformował - Wójt Gminy. 
 
  W powyższym punkcie radny - Zdzisław Brudnowski prosił o podanie danych 
dotyczących przygotowania Gminy do sezonu zimowego 2011/2012. 
 
  Wójt poinformował, że Gmina planuje podpisać umowy z rolnikami z terenu 
Gminy Nowe Ostrowy na odśnieżanie dróg w najbliższym sezonie zimowym. 
Spotkanie w przedmiotowej sprawie przewidziane jest na dzień 2 grudnia b.r. Gmina 
podjęła również decyzję w sprawie rezygnacji z wykonywania prac związanych                  
z zimowym utrzymaniem dróg przez jednego rolnika w sezonie zimowym 2011/2012. 
  W roku 2011 zakupiono pług odśnieżający, który w razie potrzeby montowany 
będzie na gminnej koparce. Ponadto Gmina zakupiła żwir oraz planuje pozyskać sól                                   
od Przedsiębiorstwa „Barter”. 

 Ad 6  
 
 Informację dotyczącą realizacji zadań inwestycyjnych przeprowadzonych                

w 2011 roku przedstawił Wójt Gminy - Zdzisław Kostrzewa. Poinformował, że: 
1) Realizacja zadań Przebudowy SUW w Ostrowach oraz POŚ przy udziale środków 
finansowych z PROW została przesunięta na 2012 rok. Wynika to z późnego 
podpisania umowy na pozyskanie dotacji na wykonywanie ww. zadań. Na termin 
podpisania umowy Gmina nie miała żadnego wpływu. Przetarg na budowę SUW              
w Ostrowach został rozstrzygnięty natomiast w najbliższym czasie Gmina ogłosi 
przetarg na zadanie dotyczące budowy POŚ w Gminie Nowe Ostrowy. 
2)  Remont wraz z wyposażeniem budynku OSP w Imielnie został przeprowadzony. 
3) Wykonano remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Bzówki. 
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4) Zrealizowano remont placówek oświatowych w Ostrowach tj. Szkoły Podstawowej 
oraz Gminnego Przedszkola. 
5) Zakupiono piec c.o. na rzecz Ośrodka Zdrowia w Wołodrzy. 
6) Wykonano remonty dróg gminnych:  
- w Kołomii wraz z utwardzeniem drogi dojazdowej do pól,  
- przebudowano drogę Imielno - Świeciny poprzez przykrycie destruktu asfaltem. 
- w miejscowości Błota,  
- przebudowano drogi osiedlowe w Ostrowach i Ostrowach - Cukrowni. 
 Ponadto zakupiono 1 700 ton żwiru, którym dokonano napraw podbudowy 
nieutwardzonych dróg w wielu miejscowościach na terenie Gminy                                     
m.in. w miejscowości Nowe Grodno odcinek około 1 740 m. Wykonano zatokę 
autobusową w miejscowości Grochówek oraz wykonano remont drogi asfaltowej                
w miejscowości Perna. 
7) Zakupiono koparko - ładowarkę, autokar szkolny, pług, pompę głębinową, 
motopompę pływającą. 
8) W najbliższych dwóch tygodniach nastąpi wykonanie doświetlenia                              
w miejscowościach Perna i Lipiny. 
9) Wykonano przepusty drogowe, które wykorzystywane były podczas modernizacji 
rowów odwadniających grunty oraz drogi. 
10) Zadanie związane z budową „ORLIKA” zostało przesunięte na 2012 rok. 
11) W dużej części zrealizowano projekt „Małe dzieci - wielkie nadzieje” oraz projekt 
budowy zintegrowanego systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego 
(Wrota Regionu Łódzkiego). 
 
 Dodatkowo Wójt Gminy przedstawił Radzie Gminy dane dotyczące: 
1) Budowy kanalizacji sanitarnej w Ostrowach. Wartość kosztorysowa ww. zadania 
inwestycyjnego wynosi 613 807,00 zł. Wartość inwestycji wraz z nadzorem, kosztami 
uzupełniającymi szacuje się w wysokości 625 000,00 zł. 
2) Budowy hali sportowej w Ostrowach. Wójt Gminy poinformował, że o dotację            
na realizację ww. zadania Gmina występowała z wnioskiem do Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi oraz do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”. 
Gmina postulowała o przyznanie dofinansowania w wysokości 500 000,00 zł                     
w każdej z powyższych instytucji. Z informacji przekazanej przez Urząd 
Marszałkowski w Łodzi najprawdopodobniej Gmina będzie mogła wnioskować                       
o przydział dotacji tylko w jednej z powyższych instytucji. Wójt Gminy poinformował, 
iż w dniu 1 grudnia odbędzie się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w celu 
wyjaśnienia ww. sprawy. 
 
 Ad 7 

 Wprowadzenia do tematu dotyczącego inwestycji „Profit Group” Sp. z o.o.           
na terenie Gminy Nowe Ostrowy dokonał Wójt Gminy. Poinformował, że Gmina                  
jest zaniepokojona nieprzestrzeganiem terminu realizacji zadania polegającego                   
na  udostępnieniu mieszkańcom Internetu szerokopasmowego. Ponadto Wójt Gminy 
stwierdził, iż zainstalowana antena internetowa na budynku strażnicy OSP Grochów 
nie przynosi zamierzonego efektu. Zasięg anteny jest słaby, obejmuje jedynie 
najbliżej położone zabudowania od nadajnika internetowego. Wójt Gminy - Zdzisław 
Kostrzewa zwrócił się z prośbą do Przedstawiciela Firmy „Profit Group”                                    
o ustosunkowanie się do zaistniałej sytuacji. Prosił również o podanie terminu 
rozpoczęcia świadczenia usług internetowych w Gminie Nowe Ostrowy. 
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 Przedstawienia danych dotyczących inwestycji polegającej                                            
na rozpowszechnianiu Internetu szerokopasmowego w Gminie Nowe Ostrowy 
dokonał P. Bartosz Miliński z Firmy „Profit Group”. Poinformował, że wiele czynników 
złożyło się na opóźnienia podczas realizowania ww. zadania inwestycyjnego. 
Przedstawiciel Przedsiębiorstwa poinformował, że w najbliższych dwóch miesiącach 
Internet dotrze na teren Gminy Nowe Ostrowy. Zwrócił się również do władz Gminy    
o udostępnienie powierzchni dachowej budynku Gimnazjum w Ostrowach, na której 
to Firma planuje budowę kolejnego masztu internetowego. 

 
 W drodze dyskusji głos zabrały następujące osoby: 
 
 - Wójt Gminy poinformował, iż Dyrektor Gimnazjum w Ostrowach ma wiele 

obaw, co do zasadności budowy anteny internetowej na dachu placówki oświatowej. 
Wójt Gminy wnioskował o przygotowanie danych dotyczących ewentualnych 
negatywnych skutków związanych z realizacją powyższej inwestycji w tejże 
lokalizacji. Postulował, aby ww. dane zostały przedłożone przez Firmę „Profit Group” 
na piśmie. Przekazane informacje pomocne będę przy podejmowaniu decyzji                   
w sprawie udostępnienia powierzchni dachowej Gimnazjum w Ostrowach. 

 
 Członek Zespołu Przygotowania Formalnego Inwestycji Przedsiębiorstwa 

Profit Group Sp. z o.o. - Bartosz Miliński stwierdził, iż montaż anteny internetowej              
nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo młodzieży uczęszczającej do placówki 
oświatowej. Instalacja masztu internetowego nie jest inwestycją ryzykowną, niosącą 
za sobą negatywne skutki zagrażające uczniom Gimnazjum poinformował 
Przedstawiciel Firmy. Antena zostanie również włączona do instalacji 
piorunochronnej. 

 
 - W drodze dyskusji radni (P. Elżbieta Jadczak, P. Halina Jatczak,                          

P. Agnieszka Czerniawska, P. Wiesław Broda) Rady Gminy Nowe Ostrowy 
zaproponowali inną lokalizację budowy masztu internetowego. Proponowali, aby 
Spółka „Profit Group” zwróciła się do Zakładu „Barter” o udostępnienie powierzchni 
komina, na której mogłaby zostać zainstalowana antena internetowa. Rada Gminy 
poinformowała, iż zmiana lokalizacji jest zasadna, gdyż antena umieszczona                 
na odpowiedniej wysokości komina zapewniałaby lepszy zasięg Internetu niż maszt 
internetowy umieszczony na budynku Gimnazjum w Ostrowach. 

 
 Przedstawiciel Spółki „Profit Group” - Bartosz Miliński oznajmił, iż Firma 

podejmie rozmowy z Zakładem „Barter” w celu udostępnienia powierzchni komina 
pod budowę masztu internetowego. Poinformował również, że zmiana lokalizacji 
inwestycji może powodować kolejne opóźnienia w rozpoczęciu działalności 
docelowej przez Firmę „Profit Group” na terenie Gminy Nowe Ostrowy. 

 
 - Przewodniczący Rady Gminy - Mirosław Dębicki zgłaszał problem dotyczący 

słabego zasięgu z zainstalowanych masztów internetowych przez Firmę „Profit 
Group” m.in. na budynku Strażnicy OSP Grochów. 

 
 Słaby sygnał z anteny internetowej w miejscowości Grochów wynika, iż obiekt 

na którym nastąpił montaż masztu zlokalizowany jest w zadoleniu i w dużym 
zadrzewieniu. W optymalnych warunkach sygnał internetowy dociera                                  
do miejscowości położonych do 5 km od masztu. 
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 - Wójt Gminy zwrócił się z prośbą o podanie informacji na temat sposobu 
docierania sygnału internetowego do poszczególnych masztów internetowych. 

 
 P. Bartosz Miliński - Przedstawiciel Spółki poinformował, że sygnał internetowy 

wprowadzany jest w tor radiowy i przekazywany z jednego obiektu na kolejny. Dane 
punkty - nadajniki muszą się wzajemnie „widzieć” przy czym maksymalna odległość 
między urządzeniami wynosi do 10 k    m. 

 
 - Wiceprzewodniczący Rady Gminy wnioskował o montaż nadajnika 

internetowego w miejscowości Miksztal.  
 
 - Radna - Agnieszka Czerniawska, Radna - Halina Jatczak oraz                              

Radny - Wiesław Broda wyrazili negatywną opinię na temat budowy masztu 
internetowego na Gimnazjum w Ostrowach.  

 
 - Wójt Gminy zwrócił się z zapytaniem, czy Firma posiada wystarczającą ilość 

środków finansowych na realizacji powyższej inwestycji. 
 
 Członek Zespołu Przygotowania Formalnego Inwestycji Przedsiębiorstwa 

Profit Group Sp. z o.o. - Bartosz Miliński poinformował, iż Przedsiębiorstwo 
dysponuje płynnością finansową i posiada fundusze na realizację zadania 
dotyczącego rozpowszechniania Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy 
Nowe Ostrowy. 

 
 - Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Jacek Olesiński zwrócił się                             

z zapytaniem, czy budowa farm wiatrowych w pobliżu nadajnika internetowego 
wpłynie na jakość sygnału internetowego.  

 
 P. Bartosz Miliński - Przedstawiciel Spółki poinformował, iż funkcjonowanie 

elektrowni wiatrowych w pobliżu urządzeń internetowych może mieć wpływ na jakość 
oraz zasięg przesyłanego sygnału. 

 
 - Radny - Wiktor Woźniak zwrócił się z zapytaniem, ile wynosić będzie 

prędkość przesyłu danych oferowana przez Firmę dla potencjalnych użytkowników           
z Gminy Nowe Ostrowy. 

 
 Przedstawiciel Spółki „Profit Group” poinformował, iż oferowana będzie 

prędkość przesyłu danych do 4 Mb/s. 
 
  - Przewodniczący Rady Gminy - Mirosław Dębicki ustosunkowując się                  

do wypowiedzi radnych Rady Gminy wnioskował o podjęcie działań przez Firmę 
„Profit Group” w celu znalezienia innej lokalizacji potrzebnej do budowy masztu 
internetowego w miejscowości Ostrowy ponieważ większość radnych Rady Gminy 
wypowiedziała się negatywnie na temat budowy nadajnika internetowego                       
na budynku Gimnazjum w Ostrowach.  

 
 Ad 8 
 
 Przewodniczący Rady Gminy - Mirosław Dębicki poinformował zebranych,           

że zachodzi potrzeba podjęcia uchwał w następujących sprawach: 
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a) dokonania zmian budżetu gminy na 2011 r. 
 

 Wprowadzenia do tematu dotyczącego podjęcia uchwały w powyższej sprawie 
dokonała Małgorzata Sołtysińska - Skarbnik Gminy. Przedstawiła zmiany                      
do pierwotnej wersji budżetu, których wykaz znajduje się w uzasadnieniu do ww. 
projektu aktu prawnego. 
 Dodatkowych informacji w powyższym zakresie udzielił Wójt Gminy. 
Przedstawił Radzie dane związane z remontem świetlicy wiejskiej w Bzówkach. 
Zwiększenie wysokości wydatków na realizację ww. zadania wynika z faktu,                       
iż zabezpieczone środki finansowe w budżecie gminy potrzebne na realizację                   
remontu świetlicy wiejskiej w Bzówkach nie uwzględniały podatku VAT.  
   
   Uwag do powyższego projektu uchwały nie stwierdzono. 
 
  Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Jacek Olesiński. 
 

 Po odczytaniu ww. projektu aktu prawnego rozpoczęto głosowanie. 
 
 W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 13 radnych, którzy oddali 13 

głosów ważnych. 
 W/w projekt uchwały podjęto 13 głosami „za”, przy „0” głosów przeciwnych 

oraz wstrzymujących się od głosowania. 
 

Uchwała nr XIII/80/11 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2011 r. 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
b) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego, 
 
 Wprowadzenia do tematu dotyczącego w/w projektu uchwały dokonał Wójt 
Gminy. Poinformował, że w projekcie uchwały zaproponowano obniżenie ceny żyta 
ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z kwoty                 
74,18 zł za 1 dt. do kwoty 45,00 zł  za 1 dt.   
 
 Uwag do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały                               
w przedmiotowej sprawie został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Rolnictwa 
Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisję Rozwoju Gospodarczego, Finansów            
i Przeciwdziałania Bezrobociu. 
 

 Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Jacek Olesiński. 
 

 Po odczytaniu ww. projektu aktu prawnego rozpoczęto głosowanie. 
 

 W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 13 radnych, którzy oddali 13 
głosów ważnych. 

 W/w projekt uchwały podjęto 13 głosami „za”, przy „0” głosów przeciwnych 
oraz wstrzymujących się od głosowania. 

 
Uchwała nr XIII/81/11 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów 
podatku rolnego stanowi załącznik do protokołu. 
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c) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków, 

 Omówienia projektu aktu prawnego w przedmiotowej sprawie dokonał 
Zdzisław Kostrzewa - Wójt Gminy.  

 Uwag do powyższego projektu uchwały nie stwierdzono. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały                               
w przedmiotowej sprawie został zaopiniowany pozytywnie przez Komisje Stałe Rady 
Gminy Nowe Ostrowy. 
 
  Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Jacek Olesiński. 
 

 Po odczytaniu ww. projektu aktu prawnego rozpoczęto głosowanie. 
 

 W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 13 radnych, którzy oddali 13 
głosów ważnych. 

 W/w projekt uchwały podjęto 13 głosami „za”, przy „0” głosów przeciwnych 
oraz wstrzymujących się od głosowania. 

 
Uchwała nr XIII/82/11 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie              
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stanowi załącznik do protokołu. 

d) zmiany uchwały nr XXXVIII/217/10 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego, 

 Omówienia tematu dotyczącego podjęcia uchwały w w/w sprawie dokonała 
Małgorzata Sołtysińska - Skarbnik Gminy. Poinformowała, iż środki na spłatę 
pożyczki wraz z odsetkami zostaną zabezpieczone w budżecie roku 2012, w tym 
roku zostanie rozpoczęta spłata ww. zobowiązania. 
 
 Uwag do powyższego projektu aktu prawnego radni nie zgłaszali. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały                               
w przedmiotowej sprawie został zaopiniowany pozytywnie przez Komisje Stałe Rady 
Gminy Nowe Ostrowy. 
 

      Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Jacek Olesiński. 
 

 Po odczytaniu ww. projektu aktu prawnego rozpoczęto głosowanie. 
 

 W czasie głosowania na sali obrad obecnych było 13 radnych, którzy oddali 13 
głosów ważnych. 
 W/w projekt uchwały podjęto 13 głosami „za”, przy „0” głosów przeciwnych 
oraz wstrzymujących się od głosowania. 
 
Uchwała nr XIII/83/11 zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/217/10 Rady Gminy Nowe 
Ostrowy w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku 
Gospodarstwa Krajowego stanowi załącznik do protokołu. 
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  Ad 9 
 

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Halina Jatczak zapoznała członków 
Rady Gminy z treścią protokołu z kontroli dotyczącej działalności Wójta Gminy Nowe 
Ostrowy, przeprowadzonej w dniu 20 października 2011 r. Zastrzeżenia Komisji 
Rewizyjnej dotyczyły czasu pracy kierowców i wynajmu autobusów za 2011 rok. 

 
 Wójt Gminy ustosunkowując się do uwag Komisji Rewizyjnej poinformował,                  

iż odbył rozmowę z pracownikami odpowiedzialnymi za dział związany z pracą 
kierowców. Wójt Gminy poinformował, że zobowiązał osoby odpowiedzialne w tym 
zakresie do dołożenia wszelkiej staranności przy wypełnianiu kart drogowych, tak 
aby zapisy w nich zawarte nie budziły żadnych wątpliwości. 

 
  Ad 10 
 
      Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił Wójt 
Gminy - Zdzisław Kostrzewa. 
W/w sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
 
 Dodatkowo Wójt Gminy poinformował, iż stacja paliw na Bzówkach z którą 
Gmina miała popisaną umowę na zaopatrywanie przede wszystkim autobusów 
szkolnych w paliwo zaprzestała prowadzenia działalności. W najbliższym czasie 
Gmina ogłosi przetarg na dostarczanie paliw w związku z zaistniałą sytuacją. 
  
 Wójt Gminy poinformował, iż w okresie międzysesyjnym odbyło się 
posiedzenie Komisji Mieszkaniowej. Na spotkaniu tym dokonano przeglądu podań           
z prośbą o remont lokali oraz ich przydział. Wójt Gminy poinformował, że aktualnie 
Gmina nie dysponuje żadnym wolnym lokalem mieszkalnym. Remonty mieszkań 
gminnych w bieżącym roku ze względu na sytuację finansową gminy nie będą 
realizowane. 
 Wójt Gminy oznajmił zebranym, iż jeden z wniosków o przydział lokalu 
socjalnego został szczegółowo rozpatrywany. Prośba o przyznanie mieszkania 
wpłynęła od osoby wychowującej się w rodzinie zastępczej, zasadność podania 
poparta była również przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Ze względu na 
fakt, iż osoba ubiegająca się o lokal socjalny na stałe zamieszkiwała Gminę Łanięta 
podanie zostało negatywnie rozpatrzone. 
 

Po zrealizowaniu 10 punktu obrad Przewodniczący Rady Gminy - Mirosław 
Dębicki ogłosił 10 minutową przerwę. 
 

  Ad 11 
 
  Po zakończeniu przerwy Przewodniczący Posiedzenia wznowił obrady. 

Rozpoczęto realizację 11 punktu sesji. 
 

  Informację z prac Rady Powiatu w Kutnie przedstawił radny - Jacek 
Spryszyński. Zapoznał zebranych z danymi dotyczącymi:  
1) Braku środków w tegorocznym budżecie powiatu na remont dróg. W projekcie 
budżetu na 2012 r. na realizację inwestycji drogowych zaplanowano znikomą ilość 
funduszy. 
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2)  Obecnie większość dochodów budżetu powiatu przekazywana jest na spłatę 
zobowiązań szpitala w Kutnie. Powiat w celu zwiększenia dochodów własnych podjął 
się sprzedaży mienia komunalnego, będącego jego własnością. 
3) Zapoznał zebranych ze standardami zimowego utrzymania dróg powiatowych.  
4) Poinformował o sytuacji szpitala w Kutnie. W miesiącu październiku 2011 r. 
jednostka wygenerowała zysk. Istnieje szansa na poprawienie sytuacja panującej                
w tejże placówce zdrowotnej. 
 
  W drodze dyskusji radny - Wiktor Woźniak wnioskował o wykonanie remontu 
odcinka drogi od miejscowości Ryków w kierunku Grochowa. Ww. fragment drogi jest                     
w bardzo złym stanie technicznym i wymaga pilnej naprawy. 
 

 Ad 12 
 

 Skarbnik Gminy - Małgorzata Sołtysińska poinformowała, iż projektu budżetu 
gminy na 2012 rok wraz z projektem aktu prawnego w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2012 - 2015 omawiany był bardzo 
szczegółowo podczas posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Nowe Ostrowy.                
W związku z zaistniałą sytuacją Skarbnik Gminy zwróciła się z prośbą do radnych 
Rady Gminy o zgłaszanie uwag, zapytań lub propozycji zmian ww. dokumentów 
finansowych. 
 
 - W drodze dyskusji głos zabrała radna - Halina Jatczak, która wnioskowała               
o ujęcie w wykazie zadań inwestycyjnych Gminy na 2012 r. budowy kanalizacji 
sanitarnej w Ostrowach - Cukrowni. Zadanie to znajduje się w Planie Rozwoju 
Lokalnego Gminy Nowe Ostrowy. 
Zasadność powyższego wniosku poparł radny - Wiktor Woźniak. 
 
 Skarbnik Gminy - Małgorzata Sołtysińska poinformowała, iż w związku                   
z planowaną realizacją zadań ujętych w wykazie inwestycji na 2012 r.                             
oraz ograniczoną ilością środków finansowych zadanie dotyczące budowy kanalizacji 
sanitarnej w Ostrowach - Cukrowni może nie zostać zrealizowane. Bardzo duża 
część środków zaplanowana jest na budowę hali sportowej. Zadanie to znacząco 
obciąży budżet na 2012 r. oraz budżety lat kolejnych. 

 
 Ad 13 
 

 W powyższym punkcie nie zgłoszono zapytań oraz wolnych wniosków. 
 

 Ad 14 
 
       Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady Gminy 
podziękował za uczestnictwo w obradach oraz dokonał zamknięcia XIII sesji Rady 
Gminy Nowe Ostrowy. 
 
Protokołowała 

Magdalena Bednarek 

       PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
                       
                   Mirosław Dębicki   


