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WSTĘP 

 
 
 
Szanowni Państwo. 
 
 

       Przedkładam roczny raport o stanie gminy Nowe Ostrowy za rok 2020, podsumowujący  

wspólną pracę Samorządu Gminy  na rzecz lokalnej społeczności. Jest to już trzeci tego rodzaju 

dokument  przygotowany  zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie 

gminnym, który mówi że Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie 

gminy. Obecny raport dotyczy szczególnego okresu, okresu działania w dobie dużej niepewności, 

w dobie pandemii Covid –19. Wprowadzony reżim sanitarny i nałożone obostrzenia znacznie 

utrudniły nam funkcjonowanie oraz realizację niektórych zadań, stawiając  przed samorządem 

gminy dodatkowe wyzwania. Myślę, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja w 

minimalnym stopniu wpłynęła na funkcjonowanie Urzędu Gminy, a Państwa sprawy i potrzeby 

były zaspokajane na bieżąco. 

     Niniejszy Raport obejmuje podsumowanie mojej działalności jako Wójta Gminy Nowe 

Ostrowy w roku 2020. Celem opracowania raportu jest dokładne przedstawienie sytuacji 

gospodarczej, społecznej oraz finansowej gminy poprzez zestawienie konkretnych danych 

przygotowanych przez pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych. Mam nadzieję, że tak 

opracowany dokument przyczyni się do zobrazowania sytuacji gminy oraz będzie podstawą do 

oceny możliwości dalszego jej rozwoju. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do lektury 

raportu o stanie gminy Nowe Ostrowy. Mam nadzieje, że przedłożony Państwu dokument będzie 

okazją do lepszego poznania naszej małej ojczyzny, lokalnego samorządu oraz inspiracją do 

dyskusji o naszej gminie i kierunkach jej rozwoju. 

  

Nowe Ostrowy, dnia 29.05.2021 r.                  
 

 
                                                                                          Zdzisław  Kostrzewa 

 
                                                                                                   Wójt Gminy Nowe Ostrowy 
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I. Ogólna charakterystyka gminy 

 

1.1. Położenie 
 

Gmina Nowe Ostrowy to gmina wiejska położona  w północno - zachodniej części powiatu 
kutnowskiego należącego do województwa łódzkiego, na granicy Mazowsza i Kujaw. Siedzibą 
gminy są Nowe Ostrowy. 

 

 
Powiat kutnowski z podziałem na gminy. 

 
Gmina Nowe Ostrowy graniczy z gminami: 
- od północy z gminą Lubień Kujawski(woj. Kujawsko-pomorskie – gmina miejsko-wiejska, obszar 
150,21 km2, ludność 7506), 
- od północnego wschodu z gminą Łanięta (gmina wiejska, obszar 54,76 km2, ludność 2507), 
- od południowego wschodu z gminą Kutno (gmina wiejska, obszar 122,31 km2, ludność 8698), 
- od południa z gminą Krośniewice(gmina miejsko-wiejska, obszar 94,71 km2, ludność 8763 
- od zachodu z gminą Dąbrowice(gmina wiejska –obszar 46,15 km2, ludność 1952 
Gmina położona jest w odległości 16 km od miasta Kutna – siedziby władz powiatu kutnowskiego. 
Gmina leży w centrum Polski, 6 km od skrzyżowania w sąsiedniej Gminie Krośniewice głównych 
dróg krajowych Warszawa -Poznań (droga krajowa nr 92) i Gdańsk –Łódź –Katowice (droga 
krajowa nr 91). Droga krajowa nr 91 przebiega przez zachodnią część gminy. Wjazd na 
autostradę A1 znajduje się w odległości 23 km na północ (węzeł Kowal) oraz 23 km na wschód 
(węzeł Sójki). Gmina jest również położona dogodnie względem autostrady A2, ponieważ 
najbliższy węzeł znajduje się w miejscowości Wartkowice 43 km w kierunku południowo –
zachodnim. Nieodległe są również węzły Dąbie (45 km na południowy-zachód) oraz Emilia (50 
km na południe). Bliskość położenia Gminy Nowe Ostrowy wspomnianych autostrad A1 i A2 
może stanowić potencjalny atut rozwojowy gminy. Przez południowo-wschodnią część gminy 
przebiega ponadto droga wojewódzka nr 581 relacji Gostynin –Krośniewice. Z pozostałymi 
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sąsiednimi miejscowościami gmina połączona jest przez drogi powiatowe oraz gminne. Przez 
teren gminy przebiega ponadto zelektryfikowana linia kolejowa w kierunku Północ –Południe, 
relacji Łódź –Zgierz –Łęczyca –Kutno –Toruń –Bydgoszcz. Istniejąca na tej linie stacja kolejowa 
Ostrowy, łączy gminę Nowe Ostrowy z ważnym węzłem komunikacyjnym w Kutnie i daje ponadto 
dostęp do szlaku kolejowego Wschód – Zachód. 
 

1.2 Charakterystyka gminy 
 

Pod względem fizyczno-geograficznym gmina Nowe Ostrowy położona jest na terenie 
Wysoczyzny Kłodawskiej blisko pogranicza z Równiną Kutnowską i Pojezierzem Kujawskim. 
Rzeźba terenu jest mało zróżnicowana. Urozmaicenie w płaskim krajobrazie stanowią doliny 
rzeki Ochni, przepływającej przez centralną część gminy: z północnego-zachodu na południowy-
wschód i jej lewego dopływu Lubieńki. Ochnia, wraz ze swoimi dopływami, łączy się przez rzekę 
Bzurę z Wisłą, której dolina stanowi krajowy korytarz ekologiczny mający znaczenie 
międzynarodowe. Gmina Nowe Ostrowy leży w sferze oddziaływania aglomeracji łódzkiej oraz 
miast Kutno i Włocławek. Położenie w strefie oddziaływań Włocławka, Łodzi i Kutna jest dla 
gminy Nowe Ostrowy ważnym kontekstem odniesienia. Jednym z kluczowych czynników 
zewnętrznych warunkujących rozwój lokalny jest bowiem oddziaływanie, swoiste 
„promieniowanie” czynników pro rozwojowych z istotnych ośrodków miejskich na otaczające je 
tereny. Atrakcyjność inwestycyjna poszczególnych gmin zmienia się z czasem i jest wypadkową 
oddziaływania na rynek wielu czynników lokalnych, począwszy od obiektywnych, geograficznych, 
a skończywszy na jakości zarządzania lokalnego i wizerunku danego ośrodka. Obszar gminy 
Nowe Ostrowy zajmuje powierzchnię 7156 ha (71,56 km²), co stanowi 8,1 % powierzchni powiatu 
kutnowskiego. Gmina charakteryzuje się bardzo dobrymi warunkami glebowo rolniczymi i 
dominacją gleb o wysokich i średnich wartościach bonitacyjnych, które stanowią podstawę dla 
rozwoju intensywnej produkcji rolniczej, jak dotąd niedostatecznie wykorzystane. 
Administracyjnie w skład gminy wchodzi 16 sołectw, w granicach których znajdują się 23 wsie: 
Bzówki, Grochów (wsie: Grochów, Grochówek, Kały, Kały Towarzystwo), Grodno (wsie Grodno, 
Nowe Grodno), Imielno, Imielinek, Kołomia, Lipiny, Miksztal, Niechcianów, Nowe Ostrowy, 
Ostrowy (wieś Ostrowy, osada Ostrowy-Cukrownia), Perna, Rdutów (wsie Rdutów i Błota, Wola 
Pierowa, Wołodrza i Zieleniec. 
 

 

 
Rys. 2 Sołectwa Gminy Nowe Ostrowy 
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II. Zarządzanie Gminą 
 
2.1 Władze Gminy 
 
Organami Gminy są: 

– Rada Gminy 

– Wójt Gminy 
 

2.1.1 Wójt Gminy 
 
Wójt jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lat. Wójt wykonuje uchwały Rady 
Gminy i zadania określone przepisami prawa do których  w szczególności należą: 

– przygotowywanie projektów uchwał rady gminy 

– opracowywanie strategii i programów rozwoju, 

– gospodarowanie mieniem komunalnym oraz wykonywanie budżetu, 

– kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz. 
Funkcję Wójta Gminy Nowe Ostrowy sprawuje Zdzisław Kostrzewa. 
Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem. Siedziba Urzędu 
Gminy – Nowe Ostrowy 80. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy w Nowych 
Ostrowach określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia nr 
27/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. 
Urząd Gminy wykonuje zadania mające na celu realizację spoczywających na gminie zadań 
własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami 
administracji rządowej (zadań zleconych), zadań publicznych powierzonych gminie w drodze 
zawartych porozumień. 
 
Urząd pełni funkcję pomocniczą w realizacji zadań należących do Wójta, Rady Gminy oraz 
innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy. Do zakresu działania Urzędu należy 
zapewnienie warunków należytego wykonania zadań spoczywających na Gminie, a także  
obsługi prawnej, organizacyjnej i finansowo-księgowej gminnym jednostkom organizacyjnym, 
chyba że statut gminnej jednostki organizacyjnej stanowi inaczej. Urząd jest zakładem pracy dla 
zatrudnionych w nim pracowników. Gmina zatrudnia pracowników samorządowych, poprzez 
Urząd w ramach stosunku pracy na podstawie: wyboru, powołania oraz umowy o pracę. 
Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru jest Wójt Gminy, a na 
podstawie powołania zatrudniony jest Skarbnik Gminy. Pozostali pracownicy są zatrudniani na 
podstawie umowy o pracę. 
Struktura organizacyjna Urzędu jest oparta na podległości służbowej pracowników względem 
Wójta – który jest kierownikiem urzędu oraz stanowisk kierowniczych. 
W urzędzie utworzone są następujące stanowiska kierownicze: 
 
– Sekretarz Gminy – Zbigniew Ujazdowski, 
– Skarbnik Gminy – Małgorzata Sołtysińska 
– Kierownik ds. infrastruktury i inwestycji – Piotr Kieszkowski 
– Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Marta Janiak. 
-         Kierownik wsparcia technicznego administracji – Damian Cichacz 
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2.1.2 Rada Gminy 
 
Rada Gminy Nowe Ostrowy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na pięcioletnią 
kadencję. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie 
działania gminy. Są to min.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach 
podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. 
Rada obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady. 
Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców. 
 
Radę Gminy Nowe Ostrowy tworzy 15 osób. 
W 2020 roku Rada Gminy przedstawiała się następująco: 
 

Radni kadencji 2018-2023: 

 Przewodniczący Rady Gminy : Olesiński Jacek s. Czesława 

 V-ce Przewodnicząca Rady: Czerniawska Agnieszka 

 
      Skład Rady Gminy: 

1) Broda Wiesław 

2) Dębicki Mirosław 

3) Dubielak Danuta 

4) Jatczak Halina 

5) Kaczmarek Arkadiusz 

6) Kupidura Ryszard 

7) Matczak Renata 

8) Mikołajczyk Maria 

9) Olesiński Artur 

10) Olesiński Jacek s. Józefa 

11) Stokwisz Wiesław 

12) Szubka Wojciech 

13) Woźniak Marianna 

 

2.2 Komisje Rady Gminy 

 

 Komisje rady podejmują i realizują przedsięwzięcia objęte właściwością Rady Gminy, które 

służą wykonywaniu jej zadań, zgodnie z ustalonym w uchwale ich przedmiotem działania,  

a w szczególności opiniują projekty uchwał Rady Gminy. Radny może być członkiem nie więcej 

niż dwóch stałych komisji rady. Ograniczenie nie dotyczy Komisji rewizyjnej oraz Komisji skarg, 

wniosków i petycji. Komisja rady, wyjątkowo może odbywać posiedzenia wspólnie z innymi 

komisjami. Komisja rady może z własnej inicjatywy podejmować współpracę z komisjami rad 

innych jednostek samorządu terytorialnego, a nadto z organizacjami społecznymi i zawodowymi, 

o ile jest to związane z realizacją jej zadań. Komisja rady obraduje na posiedzeniach, przy 

obecności co najmniej połowy składu komisji. Komisje ustalają ramowy plan pracy na rok 

kalendarzowy, który zatwierdza Rada Gminy. W I kwartale roku Przewodniczący Komisji 

przedstawiają sprawozdania z działalności Komisji Radzie Gminy. 
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W gminie Nowe Ostrowy działają 3 Komisje Stałe Rady Gminy Nowe Ostrowy, które zostały 

powołane uchwałą nr II/5/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2018 r.: 

 

1) Komisja ds. Budżetu, Spraw Gospodarczych i Społecznych; 

2) Komisja Rewizyjna; 

3) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

 Komisja ds. Budżetu, Spraw Gospodarczych i Społecznych liczy 14 radnych. Skład 

osobowy Komisji został zatwierdzony uchwałą nr II/8/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 

listopada 2018 roku. 

W skład Komisji wchodzą poniżej wymienieni radni: 

 

1) Wiesław Broda; 

2) Agnieszka Czerniawska; 

3) Mirosław Dębicki; 

4) Danuta Dubielak; 

5) Halina Jatczak; 

6) Arkadiusz Kaczmarek; 

7) Ryszard Kupidura; 

8) Renata Matczak; 

9) Maria Mikołajczyk; 

10) Artur Olesiński; 

11) Jacek Olesiński syn. Józefa; 

12) Wiesław Stokwisz; 

13) Wojciech Szubka; 

14) Marianna Woźniak. 

 Komisji przewodniczy Radny – Mirosław Dębicki, funkcję zastępcy pełni Radny – Jacek 

Olesiński s. Józefa. 

  

Przedmiotem działania Komisji ds. budżetu, spraw gospodarczych i społecznych są zadania 

dotyczące: 

1) Opiniowania projektów uchwał; 

2) Budżetu gminy; 

3) Inwestycji; 

4) Planowania gospodarczego i finansowego; 

5) Przeciwdziałania bezrobociu; 

6) Podatków i opłat lokalnych; 

7) Planu zagospodarowania przestrzennego gminy, planu rozwoju lokalnego oraz innych 

wieloletnich planów; 

8) Gospodarki komunalnej; 
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9) Budownictwa wiejskiego; 

10) Gminnych dróg i mostów; 

11) Transportu i łączności; 

12) Rozwoju przemysłu, drobnej wytwórczości, rzemiosła i usług bytowych dla ludności;  

13) Rolnictwa i leśnictwa; 

14) Ochrony i kształtowania środowiska naturalnego; 

15) Zadrzewień; 

16) Gospodarki łowieckiej; 

17) Gospodarki wodnej i melioracji; 

18) Geodezji i gospodarki gruntami; 

19) Ochrony środowiska; 

20) Funkcjonowania placówek oświatowych; 

21) Upowszechniania kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji; 

22) Ochrony zdrowia; 

23) Działalności placówek służby zdrowia i opieki społecznej; 

24) Przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej; 

25) Ochrony p.poż.; 

26) Porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców; 

27) Ochrony zabytków i innych dóbr kultury; 

28) Współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

 Komisja Rewizyjna liczy 7 członków. Skład osobowy Komisji został zatwierdzony uchwałą 

nr II/6/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2018 roku. 

Skład Komisji przedstawia się następująco: 

 

1) Mirosław Dębicki; 

2) Artur Olesiński; 

3) Halina Jatczak; 

4) Ryszard Kupidura; 

5) Wiesław Broda; 

6) Marianna Woźniak; 

7) Jacek Olesiński syn Józefa. 

 

          Funkcję Przewodniczącego Komisji pełni Radny – Wiesław Broda a funkcję Zastępcy, 

Radny – Mirosław Dębicki. 

 Komisja Rewizyjna działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz Statutu Gminy Nowe Ostrowy. 

 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z 6 radnych. Skład osobowy Komisji 

został zatwierdzony uchwałą nr II/7/2018 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2018 

roku. 

Skład Komisji przedstawia się następująco: 

1) Maria Mikołajczyk, 

2) Wiesław Stokwisz, 

3) Danuta Dubielak, 
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4) Renata Matczak, 

5) Arkadiusz Kaczmarek, 

6) Wojciech Szubka. 

 Funkcję Przewodniczącej Komisji pełni Radna – Maria Mikołajczyk a funkcję  Zastępcy 

pełni Radny – Arkadiusz Kaczmarek. 

 Zasady i tryb działania Komisji Skarg, wniosków i petycji określa Statut Gminy Nowe 

Ostrowy. 

 

 

2.3 Jednostki organizacyjne gminy 

 

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach 
1) Gminna Biblioteka Publiczna w Nowych Ostrowach 
2) Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie 
3) Szkoła Podstawowa im. Mieczysławy Butler w Ostrowach 
4) Gminne Przedszkole w Nowych Ostrowach 
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III. Finanse Gminy 

3.1 Budżet Gminy Nowe Ostrowy 
 
Budżet na 2020 rok przyjęty został uchwałą nr XV/90/2019 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 23 
grudnia 2019 r. W trakcie roku budżetowego podejmowano uchwały oraz wprowadzano 
zarządzenia Wójta w sprawie dokonania zmian budżetu i dokonania zmian w budżecie gminy 
Nowe Ostrowy na 2020 rok. 
Na dzień 31 grudnia 2020r. plan dochodów ukształtował się w wysokości 19.745.738,73 zł, który 
został wykonany w 99% w kwocie 19.640.949,30 zł. Plan wydatków – 19.544.937,97 zł wykonany 
w 94% w kwocie 18.410.814,89 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę 
budżetu w kwocie  1.230.134,41 zł. 
Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5.786,96 zł, natomiast wydatki w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca wynosiły 5.424,52 zł. 
Tabele poniżej przedstawiają dochody i wydatki budżetowe w roku 2020. 

 
3.1.1 Dochody budżetu gminy 
      

      

 Wyszczególnienie Plan [zł] Wykonanie [zł] Stopień wykonania 

 dochody budżetowe, w tym: 19.745.738,73 19.640.949,30 99,47% 

 dochody bieżące 18.395.474,23 18.114.362,83 98,47% 

 dochody majątkowe 1.350.264,50 1.526.586,47 113,06% 

 

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Nowe Ostrowy w 2020r. 

Lp. Wyszczególnienie Plan [zł] Wykonanie [zł] % 

1. 
Podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od środków trans-
portu (§0310,0320,0330,0340) 3.020.918,96 3.078.084,45 101,89 

2. Udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych (§0010) 1.705.303,00 1.656.704,00 97,15 

3. Udziały w podatku dochodowym od os. prawnych (§0020) 30.000,00 31.157,51 103,86 

4. 
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 
(§0770,0870) 210.000,00 95.662,72 100,54 

5. 
Czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych i 
usługi (§0550,0750,0830) 652.000,00 655.503,47 100,54 

6. Podatek od czynności cywilno-prawnych (§0500) 71.000,00 92.867,00 130,80 

7. Podatek od spadków i darowizn (§0360) 20 000,00 14.024,85 70,12 

8. 
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych (§0480) 51.500,00 51.804,93 100,59 

9. 
Opłata skarbowa, administracyjna, targowa i odpady 
(§0410,0430,0490) 492.000,00 424.473,86 86,28 

10. 
Udostępnianie danych osobowych, fundusz alimentacyjny 
(§2360) 10.029,00 19.025,82 189,71 

11. 

Pozostałe wpływy, karta podatkowa, odsetki, różne dochody 
(§0350,0460,0640,0660,0670,0690,0910,0920,0940,0960,0
970) 537.900,00 496.094,85 92,23 

12. 

Subwencje § 2920    w tym: - subwencja oświatowa - sub-
wencja wyrównawcza i  subwencja równoważąca 
§2750 

                                                                                                                                                                                                                                                               
2.940.485,00,                
1.893.566,00,            

100.110,00, 
 

2.940.485,00,                
1.893.566,00,            

100.110,00                                100 
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13. 
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§ 
2010,2060) 5.751.228,73 5.661.797,66 98,45 

14. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych (§2030) 782.459,54 747.143,04 95,49 

15. Dochody ze stołówek 90.000,00 49.961,30 55,51 

16. Dochody z GOPS 6.600,00 5.086,27 77,06 

17. Rządowy Program "Aktywna Tablica" 89.998,00 89.998,00 100,00 

18. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 307.987,00 500.000,00 162,34 

19 Środki z Funduszu Dróg Samorządowych 475.411,00 475.411,00 100,00 

20. Dotacja na utrzymanie pracownika ZNP 25.000,00 24.875,01 99,50 

21. 
Środki od mieszkańców na realizację projektu dot. budowy 
poś 80.926,00 81.037,09 100,14 

22. Środki z Województwa Łódzkiego na drogi 216.223,00 207.344,94 95,89 

23. 
Środki od mieszkańców na realizację projektu dot. odna-
wialnych źródeł energii 10.000,00 4.221,22 42,21 

24. Środki z UM w Łodzi- odnawialne źródła energii 4.979,00 118.171,79 2373,40 

25. Zwrot środków sołeckich - dochody majątkowe 14.738,50 14.738,50 100,00 

26. Środki na organizowanie przewozów autobusowych 125.376,00 81.599,81 65,08 

27. 
Środki z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań 
sołeckich: Grochów, Imielinek, Nowe Ostrowy 30.000,00 29.999,21 100,00 

  RAZEM 19.745.738,73 19.640.949,30 99,47 

 

Tabela 2. Realizacja dochodów gminy Nowe Ostrowy w 2020 r. 

 

Do oceny pozycji finansowej gminy na tle innych jednostek posługujemy się wskaźnikiem G. Jest 
to kwota podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjęta do obliczania 
subwencji wyrównawczej. Na 2021 rok wskaźnik ten dla gminy Nowe Ostrowy wynosił 1.392,64 
złotych. Poniżej dane porównawcze wskaźnika G dla gminy Nowe Ostrowy w latach 2017 – 2021 
na tle innych gmin. 

 

Tabela 3. Wskaźnik G 

 
 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Gmina z najniższym wskaźnikiem G 424,77 390,29 406,76 454,97 485,66 

Gmina z najwyższym wskaźnikiem G 34 825,79 31 962,75 31 910,49 31028,4 29 808,10 

Średni wskaźnik w kraju 1 596,67 1 668,68 1 790,33 1 956,15 2 098,22 

Porównanie wskaźnika G gminy i kraju /%/  76,04% 86,59% 69,42% 66,37% 

 
     

 

3.1.2 Pozyskiwanie środków zewnętrznych i realizacja zadań inwestycyjnych 
finansowanych ze środków zewnętrznych 

W 2020 roku rozpoczęto realizację lub zrealizowano wiele zadań na które gmina pozyskała 
dofinansowanie ze środków unijnych lub krajowych. 
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 Największym zadaniem jest projekt pn. „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń – 
wymiana źródeł ciepła w Gminie Nowe Ostrowy. W ramach zadania przeprowadzona 
zostanie wymiana istniejących źródeł ciepła oraz zostaną wykonane prace 
termomodernizacyjne w 52 budynkach prywatnych oraz 3 budynkach użyteczności 
publicznej tj. Szkole Podstawowej w Ostrowach, Szkole Podstawowej w Imielnie oraz 
budynku Ośrodka Zdrowia w Wołodrzy. Przedmiotowa inwestycja jest największym 
zadaniem na które Gmina Nowe Ostrowy pozyskała fundusze unijne. Dofinansowanie 
wynosi 100 % wartości kosztów kwalifikowanych (netto). Całkowita wartość projektu to 
kwota  4 733 553,16 zł z dofinansowaniem w kwocie 3 804 774,11 zł. Zadanie będzie 
realizowane do końca listopada 2023 roku. Projekt realizowany jest z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania IV.4 Zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń. 

  W ubiegłym roku Gmina Nowe Ostrowy zrealizowała dwa zadania finansowane  
z środków krajowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pierwszym zadaniem 
była inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102315E Wołodrza – Perna Gmina 
Nowe Ostrowy”. Inwestycją został objęty odcinek drogi gminnej na odcinku Wołodrza - 
Perna o długości 1 370,90 m.b. w ramach którego na całej długości droga po 
przebudowaniu ma szerokość 4,00 m., a obustronne pobocza o szerokości 0,50 m. 
Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 268 467,00 zł, natomiast całkowita wartość 
inwestycji 383 526,94 zł. Kolejnym zadaniem zrealizowanym z Funduszu Dróg 
Samorządowych było zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102856E w miejscowości 
Bzówki Gmina Nowe Ostrowy”. Przedmiot inwestycji obejmował remont drogi gminnej 
polegający na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na długości 917,40 m.b., szerokości 3,5 
m z poboczami szerokości 0,75 m. Na to zadanie gmina uzyskała dofinansowanie  
w kwocie 206 944,00 zł, natomiast całkowita wartość inwestycji to 295 634,81 zł. 

 Kolejną inwestycją drogową dofinansowaną ze środków krajowych w ramach Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych była modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - 
102329E Grochów. Inwestycja obejmowała położenie na 401,20 m.b. nawierzchni 
asfaltowej o szerokości 3,50 m. oraz poboczami o szerokości 0,75 m. Dofinansowanie  
na to zadanie to kwota 101 910,78 zł., natomiast całkowity koszt zadania to kwota 180 
999,30 zł. 

 Gmina Nowe Ostrowy w roku 2020 realizowała zadanie w ramach Programu 

Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Moduł I - Utworzenie lub wyposażenie 

Dziennego Klubu „Senior+". Zadanie dofinansowane z środków budżetu Państwo polegało 

na utworzeniu Klubu "Senior+" w miejscowości Ostrowy-Cukrownia poprzez adaptacje, 

modernizacje i remont pomieszczeń po byłym przedszkolu oraz jego wyposażeniu.  

W ramach zadania Klub „Senior+” w Ostrowach-Cukrowni zawiera następujące 

pomieszczenia: 

 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła, telewizor, 

sprzęt nagłaśniający i mini scenę, 

 pomieszczenie kuchenne wyposażone w meble kuchenne, sprzęty, 

urządzenia, naczynia do przygotowania i spożycia posiłku wraz z małym 

pomieszczeniem magazynowym będące zapleczem dla kuchni, wyposażone 

w regały, 

 łazienkę wyposażoną w 3 toalety i 3 umywalki, 

 wyodrębnione pomieszczenie, które będzie stanowić łazienkę dla 

niepełnosprawnych, 

 wyodrębnione miejsce w przedsionku, które będzie pełniło funkcję szatni. 
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 pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych oraz prowadzenia 

warsztatów z zamontowanymi drabinkami, wyposażone w odpowiedni sprzęt, 

 małe pomieszczenie klubowe wyposażone w meble, 2 komputery z dostępem 

do internetu, drukarkę, biurka, stoliki, krzesła, fotele, 

 pomieszczenie stanowiące przedsionek klubu seniora. 

      Ponadto został wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych. 

      Całkowity koszt inwestycji 131 792,70 zł, dofinansowanie 106 393,00 zł. 

 

 W roku 2021 Gmina Nowe Ostrowy kontynuuje działania z zakresu polityki społecznej 
wspierającej osoby starsze. W ramach Rządowego Programu Senior+ zostały złożone 
dwa wnioski o dofinansowanie. Pierwszy z nich dotyczy bieżącej działalności klubu 
Senior+ w Ostrowach-Cukrowni, gdzie zaplanowano dla seniorów z terenu gminy szereg 
działań edukacyjnych, prozdrowotnych oraz integracyjnych zaplanowanych do realizacji  
w 2021 roku. Drugi wniosek dotyczy utworzenia klubu Seniora w Imielnie, gdzie 
planowana jest modernizacja i remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej oraz zakup 
wyposażenia dla klubu Senior+. 

 

 W poprzednim roku w gminie realizowane były 3 projekty grantowe przy udziale dotacji 
celowej z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonej na dofinansowanie zadań 
własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na 
terenach wiejskich, czyli tzn. „Granty Sołeckie”. W ramach zadania udało się zrealizować 
następujące inwestycje: 

 Zadanie pn. ”Zakup kontenera na świetlicę wiejską wraz z montażem w msc. 
Imielinek” współfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego. Inwestycja 
 w ramach lokalnego projektu objętego grantem sołeckim polegała na pracach 
przygotowawczych głównie związanych z wypoziomowaniem terenu, zakupie 
pawilonu o powierzchni 35m2, który będzie służył lokalnej społeczności oraz 
pracach wykończeniowych. Całkowity koszt zadania: 21 400,00 zł, w tym 
dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego: 10 000,00 zł; 

 Projekt pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grochowie - wykonanie 
docieplenia i elewacji”. Główne zadania projektu polegało na dociepleniu ścian  
i cokołu budynku styropianem. W ramach projektu ocieplono także strop wełną 
mineralną, dokonano wymiany parapetów, usunięcia krat w oknach, przerobienia 
rynien spustowych oraz wykonano obróbki blacharskie. Całkowity koszt zadania: 
20 363,35 zł. Dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego: 10 000,00 zł; 

 „Wykonanie ogrodzenia – piłkochwytów na boisku sportowo – rekreacyjnym  
w msc. Nowe Ostrowy”. Przedmiot zadania obejmował wyrównanie terenu wokół 
boiska, prace związane z wykonaniem ogrodzenie tj. piłkochwytów na boisku 
sportowo rekreacyjnym w Nowych Ostrowach oraz prace mające na celu poprawy 
estetyki i funkcjonalności obiektu. Całkowity koszt zadania 20 779,76, w tym 
dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego 9 999,21 zł. 

 

 Kolejną Inwestycją realizowaną z dofinansowaniem środków krajowych była budowa  
25 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowe Ostrowy. W ramach 
zadania w 25 lokalizacjach na terenie gminy powstało 25 przydomowych biologicznych 
oczyszczalni ścieków. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, wysokość dofinansowania 307 987,00 zł przy całkowitej wartości inwestycji  
w kwocie 388 913,00 zł 

 W 2020 r. gmina pozyskiwała dofinansowania ze środków unijnych w ramach projektów 
realizowanych przez Program Operacyjny Polska Cyfrowa. W ramach projektu „Zdalna 
Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 
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pozyskano 45 000,00 zł co pozwoliło na zakup 22 sztuk notebooków – wykorzystanych do 
nauczania zdalnego w związku z epidemią Covid-19. 

 Drugim programem pozwalającym na zakup przenośnych komputerów był program 
„Zdalna Szkoła +” w ramach działania "1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic  
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach". 
Na podstawie umowy zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozyskano 
dofinansowanie w kwocie 44 998,00 zł, co pozwoli na zakup 18 sztuk notebooków  
i przekazaniu ich do placówek oświatowych z terenu Gminy Nowe Ostrowy. 

 Dofinansowanie na zakup środków przeznaczonych do nauki zdalnej gmina pozyskała 
także z funduszy krajowych. W miesiącu listopadzie w ramach Rządowego programu 
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” w roku 2020 Gmina Nowe 
Ostrowy pozyskała środki na zakup 12 laptopów, które jak w przypadku dwóch wyżej 
opisanych zadań zostały przekazane do Szkół. Kwota dofinansowania 28 000,00 zł, 
całkowita wartość zadania 35 000,00 zł. 

Łącznie na sprzęt do nauki zdalnej przekazany szkołom gmina pozyskała dofinansowanie  
w         wysokości 117 998,00 zł co pozwoliło na zakup 52 nowych laptopów wykorzystanych 
do nauczania zdalnego.      

 
Inwestycje przygotowane w roku 2020 przewidziane do realizacji w latach 2021-2022 
 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz 
sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy - etap I – w miesiącu 
wrześniu 2020 r. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka 
wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek złożony przez gminę został wybrany  
do dofinansowania, które będzie wynosiło 2 000 000,00 zł i inwestycja będzie realizowana 
w latach 2021-2022. 

 W grudniu 2020 r. gmina zawarła umowę o dofinansowanie na projekt pn. „Publiczny 
Internet w Gminie Nowe Ostrowy” I Powszechny dostęp do szybkiego internetu 1.1 
Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 
internetu o wysokich przepustowościach. W ramach projektu powstanie 12 bezpłatnych 
hot spotów w miejscach publicznych zlokalizowanych w Gminie Nowe Ostrowy. 
Dofinansowanie 64 368,00 zł.  

 
       
Podsumowanie zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w 2020 r. obrazuje 
poniższa tabela: 
 
Lp. Nazwa zadania Wartość 

zadania (zł) 
Dofinansowanie 
(zł) 

Okres realizacji 

a.  
1. 

„Zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń – wymiana 
źródeł ciepła w Gminie Nowe 
Ostrowy” 

4 733 553,16 3 804 774,11 2020 – 2023 r. 

2. „Przebudowa drogi gminnej nr 
102315E Wołodrza – Perna 
Gmina Nowe Ostrowy”. 

383 526,94 268 467,00 2020 r. 

3. „Przebudowa drogi gminnej nr 
102856E w miejscowości Bzówki 
Gmina Nowe Ostrowy 

295 634,81 206 944,00 2020 r. 
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4. Modernizacja drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych - 102329E 
Grochów 

180 999,30 101 910,78 2020 r. 

5. „Senior+” w Ostrowach-
Cukrowni 

131 792,70 106 393,00 2020 r. 

6. Zakup kontenera na świetlicę 
wiejską wraz z montażem w 
msc. Imielinek” 

21 400,00 10 000,00 2020 r. 

7. „Modernizacja budynku świetlicy 
wiejskiej w Grochowie - 
wykonanie docieplenia i 
elewacji”. 

20 363,35 10 000,00 2020 r. 

8. Wykonanie ogrodzenia – 
piłkochwytów na boisko 
sportowo – rekreacyjnym w msc. 
Nowe Ostrowy 

20 779,76 9 999,21 2020 – 2021 r. 

9. budowa 25 przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Nowe Ostrowy 

388 912,60 307 987,00 2020 r. 

10. Zdalna Szkoła 45 000,00 45 000,00 2020 r. 

11. Zdalna Szkoła+ 44 998,00 44 998,00 2020 r. 

12. Aktywna Tablica 35 000,00 28 000,00 2020 r. 

Razem 
 

4 944 473,10 zł 2020 – 2023 r. 

Zadania na które gmina zawarta umowy o dofinansowanie przewidziane do realizacji w latach 
2021-2022 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci 
wodociągowej z odgałęzieniami w 
miejscowości Nowe Ostrowy - etap I 

2 000 000,00 zł 2021 – 2022 r. 

2. „Publiczny Internet w Gminie Nowe Ostrowy” 64 368,00 zł 2021 r. 

Razem  
 

2 064 368,00 zł 2021 - 2023 r. 

 

 

 

 

 
3.2 Wydatki budżetu gminy 
 
Tabela 4.  Wydatki bieżące i majątkowe gminy 

 

Wyszczególnienie Plan [zł] Wykonanie [zł] Stopień wykonania 

wydatki budżetowe, w 
tym: 19.544.937,97 18.410.814,89 94,20% 

bieżące 17.640.092,97 16.574.496,65 93,96% 

wydatki majątkowe 1.904.845,00 1.836.318,24 96,40% 
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Tabela 5. Realizacja wydatków z podziałem na jednostki budżetowe 

 

Lp. 
Jednostka 
budżetowa 

Plan [zł] Wykonanie [zł] 
Stopień 

wykonania 

1. Urząd Gminy 7.658.761,97 7.012.263,25 91,56% 

2. 
Szkoła Podstawowa 

w Ostrowach 
3.095.796,96 2.967.612,21 95,86% 

3. 
Szkoła Podstawowa  

w Imielnie 
1.659.846,04 1.551.976,02 93,50% 

4. 
Gminne Przedszkole 

w Ostrowach 
476.715,00 397.518,49 83,39% 

5. GOPS 6.653.818,00 6.481.444,92 97,41% 

 RAZEM 19.544.937,97 18.410.814,89 94,20% 

 

Tabela 6. Nadwyżka budżetu gminy 
 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie 

nadwyżka 200.800,76 1.230.134,41 

 
 

3.2.1 Wydatki inwestycyjne 

 

Tabela 7. Realizacja wydatków inwestycyjnych 

   
    

l.p. dział rozdział nazwa zadania 

łączne koszty 
finansowe 

plan na 2020 wykonanie 
na 
31.12.2020r. 

1 2 3 4 5 6 13 

1. 400 40002 
Wykonanie odwiertu studni głębino-
wej w msc. Imielno - dokumentacja 5 000,00 5 000,00 0,00 

2. 400 40002 
Zakup urządzenia do odczytu opłaty 
za wodę 15 000,00 15 000,00 12 842,07 

3. 600 60016 
Przebudowa drogi gminnej nr 
102315E Wołodrza-Perna 395 000,00 395 000,00 383 526,94 

4. 600 60016 
Przebudowa drogi gminnej nr 
102856E w msc. Bzówki 295 635,00 295 635,00 295 634,81 

5. 600 60016 
Modernizacja drogi gminnej nr 
102326E w msc. Imielno 10 000,00 10 000,00 9 963,00 

6. 600 60016 
Modernizacja drogi dojazdowej  w 
msc. Niechcianów 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

7. 600 60016 

Budowa chodnika przy drodze 
gminnej nr 102322E w msc. Ostro-
wy-Cukrownia 22 500,00 22 500,00 21 628,97 

8. 600 60016 
Przebudowa drogi gminnej nr 
102303E w msc. Wola Pierowa 10 000,00 10 000,00 10 000,00 
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9. 600 60016 

Modernizacja drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych - 102329E Gro-
chów 181 000,00 181 000,00 180 999,30 

10. 600 60016 

Remont drogi gminnej nr 102301E 
w msc. Lipiny gm. Nowe Ostrowy - 
dokumentacja 381 000,00 21 000,00 17 000,00 

11. 600 60016 
Przebudowa drogi gminnej nr 
102340E  w msc. Nowe Ostrowy 103 000,00 103 000,00 96 797,09 

12. 700 70005 

Przebudowa dachów budynków 
komunalnych w miejscowościach 
Ostrowy i Wola Pierowa 32 000,00 32 000,00 31 021,03 

13. 700 70005 

Zakup samochodu dostawczego z 
przeznaczeniem na cele gospodarki 
komunalnej 18 000,00 18 000,00 16 828,01 

14. 801 80150 
Zakup schodołazu na potrzeby 
Szkoły Podstawowej w Ostrowach 18 000,00 18 000,00 18 000,00 

15. 852 85295 
Klub Senior + w Ostrowach Cu-
krowni 140 000,00 140 000,00 131 792,70 

16. 900 90001 

Budowa 25 przydomowych oczysz-
czalni ścieków na terenie Gminy 
Nowe Ostrowy. 388 913,00 388 913,00 388 912,60 

17. 900 90001 
Budowa kanalizacji w Nowych 
Ostrowach - etap I - dokumentacja 474 978,05 10 000,00 4 541,40 

18. 900 90001 
Modernizacja urządzeń do procesu 
oczyszczania ścieków 17 000,00 17 000,00 15 009,83 

19. 900 90095 

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 
- wymiana źródeł ciepła w Gminie 
Nowe Ostrowy 304 000,00 56 000,00 50 913,99 

20. 921 92109 

Modernizacja budynku świetlicy 
wiejskiej w Grochowie - wykonanie 
docieplenia i elewacji 21 000,00 21 000,00 20 363,35 

21. 921 92109 

Zakup kontenera na świetlicę wiej-
ską wraz z montażem w msc. Imie-
linek 21 400,00 21 400,00 21 400,00 

22. 921 92109 

Wykonanie ogrodzenia - piłkochwy-
tów na boisku sportowo-
rekreacyjnym w msc. Nowe Ostrowy 20 780,00 20 780,00 20 779,76 

23. 921 92109 

Przygotowanie podbudowy do bo-
iska sportowo-rekreacyjnego w 
Nowych Ostrowach 40 000,00 40 000,00 36 540,41 

24. 921 92109 
Zakup wyposażenia (urządzeń) na 
plac zabaw w Miksztalu 11 788,00 11 788,00 0,00 

razem 2 935 994,05 1 863 016,00 1 794 495,26 

 
 

3.2.2 Wydatki sołeckie 

 

W 2020 roku w ramach budżetu gminy był wyodrębniony fundusz sołecki w rozumieniu ustawy z 
dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim. Od samego początku w Gminie Nowe Ostrowy 
wyodrębnione są środki do dyspozycji sołectw, o przeznaczeniu których decydują mieszkańcy 
poszczególnych sołectw. 
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Tabela 8. Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 

      

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2020 roku 

nazwa sołec-
twa dział rozdział nazwa zadania kwota na 2020 

wykonanie 

na 

31.12.2020 

1 2 3 4 5   

Bzówki 900 90015 Dopłata do oświetlenia ulicznego 8 500,00 8 402,44 

  600 60016 
Przebudowa drogi gminnej nr 102856E w 

msc. Bzówki 6 714,00 6 714,00 

  921 92109 

Remont świetlicy wiejskiej, zakup wypo-

sażenia i zagospodarowanie terenu wokół 

obiektu 1 200,00 681,01 

  921 92109 

Dofinansowanie do wykonania dokumen-

tacji technicznej na zadanie dotyczące 

budowy boiska sportowego ze sztuczną 

nawierzchnią 3 000,00 0,00 

Razem 19 414,00 15 797,45 

Grodno 900 90015 Dopłata do oświetlenia ulicznego 3 200,00 2 935,15 

  600 60016 
Zimowe utrzymanie dróg na terenie so-

łectwa 1 000,00 0,00 

  921 92109 

Remont świetlicy wiejskiej, zakup wypo-

sażenia wraz z zagospodarowaniem tere-

nu wokół obiektu 6 366,00 6 366,00 

  921 92109 
Organizacja uroczystości o charakterze 

kulturalno - integracyjnym 3 000,00 1 068,60 

  921 92109 
Oznakowanie dróg i obiektów w sołec-

twie Grodno 1 500,00 0,00 

0 15 066,00 10 369,75 

Grochów 900 90015 Dopłata do oświetlenia ulicznego 8 000,00 8 000,00 

  921 92109 
Organizacja uroczystości o charakterze 

kulturalno - integracyjnym 1 900,00 1 900,00 

  921 92109 
Zakup wyposażenia do świetlicy wiej-

skiej 408,00 0,00 

  921 92109 

Modernizacja budynku świetlicy wiej-

skiej w Grochowie - wykonanie docie-

plenia i elewacji 11 000,00 10 363,35 

Razem 21 308,00 20 263,35 

Imielno 900 90015 Dopłata do oświetlenia ulicznego 5 500,00 5 065,72 

  600 60016 
Modernizacja drogi gminnej nr 102326E 

w msc. Imielno 10 000,00 9 963,00 

  921 92109 
Organizacja uroczystości o charakterze 

kulturalno - integracyjnym 556,00 556,00 

Razem 16 056,00 15 584,72 

Imielinek 900 90015 Dopłata do oświetlenia ulicznego 3 000,00 2 482,82 

  921 92109 Zakup kontenera na świetlicę wiejską 9 354,00 9 354,00 
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wraz z montażem w msc. Imielinek 

Razem 12 354,00 11 836,82 

Kołomia 900 90015 Dopłata do oświetlenia ulicznego 4 200,00 4 051,80 

  921 92109 

Remont świetlicy wiejskiej, zakup wypo-

sażenia  wraz z zagospodarowaniem tere-

nu wokół obiektu 7 982,00 3 857,00 

Razem 12 182,00 7 908,80 

Lipiny 900 90015 Dopłata do oświetlenia ulicznego 5 500,00 5 500,00 

  600 60016 

Dofinansowanie do wykonania dokumen-

tacji na modernizację drogi w sołectwie 

Lipiny 5 471,00 5 471,00 

  921 92109 

Remont świetlicy wiejskiej, zakup wypo-

sażenia  wraz z zagospodarowaniem tere-

nu wokół obiektu 1 900,00 0,00 

Razem 12 871,00 10 971,00 

Miksztal 900 90015 Dopłata do oświetlenia ulicznego 5 000,00 4 083,61 

  921 92109 
Zakup wyposażenia (urządzeń ) na plac 

zabaw 11 788,00 0,00 

Razem 16 788,00 4 083,61 

Niechcianów 900 90015 Dopłata do oświetlenia ulicznego 2 100,00 1 776,27 

  921 92109 
Organizacja uroczystości o charakterze 

kulturalno - integracyjnym 599,00 400,08 

  600 60016 
Modernizacja drogi dojazdowej do pól w 

msc Niechcianów 10 000,00 10 000,00 

Razem 12 699,00 12 176,35 

Nowe Ostro-

wy 900 90015 Dopłata do oświetlenia ulicznego 9 800,00 9 292,85 

  600 60016 Remont dróg gminnych w sołectwie 1 587,00 1 587,00 

  921 92109 
Zakup wyposażenia do świetlicy wiej-

skiej 4 000,00 4 000,00 

  921 92109 
Organizacja uroczystości o charakterze 

kulturalno - integracyjnym 1 000,00 0,00 

  921 92109 

Wykonanie ogrodzenia - piłkochwytów 

na boisku sportowo-rekreacyjnym w msc. 

Nowe Ostrowy 10 000,00 10 000,00 

Razem 26 387,00 24 879,85 

Ostrowy 900 90015 Dopłata do oświetlenia ulicznego 20 000,00 19 076,64 

  600 60016 
Budowa chodnika przy drodze gminnej 

nr 102322E w msc. Ostrowy-Cukrownia 22 500,00 21 628,97 

  921 92109 

Remont świetlicy wiejskiej, zakup wypo-

sażenia wraz z zagospodarowaniem tere-

nu wokół obiektu 546,00 546,00 

Razem 43 046,00 41 251,61 

Perna 900 90015 Dopłata do oświetlenia ulicznego 3 500,00 3 014,33 



   

  Gmina Nowe Ostrowy 
  

  600 60016 
Przebudowa drogi gminnej 102315E 

Wodłodrza-Perna 5 649,00 5 649,00 

  921 92109 
Organizacja uroczystości o charakterze 

kulturalno - integracyjnym 2 000,00 0,00 

Razem 11 149,00 8 663,33 

Rdutów 600 60016 
Letnie utrzymanie dróg na terenie sołec-

twa 500,00 500,00 

  900 90015 Dopłata do oświetlenia ulicznego 3 000,00 2 244,52 

  921 92109 

Remont przystanku komunikacyjnego 

wraz z zagospodarowaniem terenu wokół 

obiektu 4 000,00 0,00 

  921 92109 
Organizacja uroczystości o charakterze 

kulturalno - integracyjnym 2 960,00 0,00 

Razem 10 460,00 2 744,52 

Wola Pierowa 600 60016 
Przebudowa drogi gminnej nr 102303E w 

msc. Wola Pierowa 10 000,00 10 000,00 

  900 90015 Dopłata do oświetlenia ulicznego 6 600,00 6 369,96 

  921 92109 
Organizacja uroczystości o charakterze 

kulturalno - integracyjnym 1 500,00 0,00 

  921 92109 
Zakup wyposażenia do świetlicy wiej-

skiej 2 219,00 2 105,76 

  921 92109 
Zakup wieńca dożynkowego lub materia-

łów do jego wykonania 300,00 299,99 

Razem 20 619,00 18 775,71 

Wołodrza 900 90015 Dopłata do oświetlenia ulicznego 5 500,00 5 500,00 

  921 92109 

Remont świetlicy wiejskiej, zakup wypo-

sażenia oraz zagospodarowanie terenu 

wokół obiektu 2 235,00 62,00 

  600 60016 
Przebudowa drogi gminnej 102315E 

Wodłodrza-Perna 10 000,00 10 000,00 

Razem 17 735,00 15 562,00 

Zieleniec 900 90015 Dopłata do oświetlenia ulicznego 4 800,00 4 799,00 

  921 92109 

Remont świetlicy wiejskiej, zakup wypo-

sażenia oraz zagospodarowanie terenu 

wokół obiektu 5 900,00 1 422,51 

  921 92109 
Organizacja uroczystości o charakterze 

kulturalno - integracyjnym 1 568,00 0,00 

Razem 12 268,00 6 221,51 

Razem 280 402,00 227 090,38 

      

 

3.2.3 Budżet obywatelski 

 

Budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych, w ramach którego 
mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy. 
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W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie 
o części wydatków budżetu gminy. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają 
uwzględnione w uchwale budżetowej gminy. Rada gminy w toku prac nad projektem uchwały 
budżetowej nie może usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach 
budżetu obywatelskiego. W gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie 
budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe, w pozostałych gminach instytucja ta ma charakter 
fakultatywny. W 2020 r. w Gminie Nowe Ostrowy nie funkcjonował budżet obywatelski,  
w gminach wiejskich rolę  budżetu obywatelskiego spełnia fundusz sołecki. Od momentu 
przyjęcia Ustawy o funduszu sołeckim, każdego, począwszy od 2010 roku, wyodrębnia się  

 w budżecie gminy Nowe Ostrowy  środki stanowiące fundusz sołecki. 

 

3.3 Wieloletnia Prognoza Finansowa 

 
Wieloletnia prognoza finansowa to instrument wieloletniego planowania finansowego  
w jednostkach samorządu terytorialnego. Wprowadzona została ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych (art. 226-232). Po raz pierwszy WPF została opracowana w 2011 
roku. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WFP i jej zmiany należy 
wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. 
WPF obejmuje prognozę m.in. takich parametrów budżetowych jednostki samorządu  
terytorialnego, jak: 
-dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, 
-dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu, 
-wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania 
deficytu, 
-przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do 
zaciągnięcia. 
Obligatoryjnym elementem WPF jest również kwota długu jednostki samorządu terytorialnego 
wraz ze wskazaniem sposobu sfinansowania jego spłaty, fakultatywnym zaś upoważnienie dla 
organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań. Ustawodawca nakazuje ponadto, aby część 
składową WPF stanowiły objaśnienia przyjętych wartości. WPF obejmuje okres roku 
budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu sporządza się na 
okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. 

 
3.3.1 Przedsięwzięcia wieloletnie 
 
Zaplanowane do realizacji programy wieloletnie na 2020 rok: 

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe: 

- wydatki bieżące: 

 "Opracowanie dwóch planów zagospodarowania przestrzennego 1. dla części obrębów Grodno 
 i Miksztal 2. dla części miejscowości Bzówki", pierwszy etap zrealizowano w 2019r. - 30.504,00 
zł. Drugi etap rozpoczęto w 2020r. - 8.856,00 zł 

- wydatki majątkowe:  
 
1."Budowa kanalizacji w Nowych Ostrowach". Łączne planowane nakłady - 474.978,05 zł,  
w 2020 r. - I etap - aktualizacja dokumentacji w kwocie 4.541,40 zł, . 
2. "Remont drogi gminnej nr 102301E w msc. Lipiny gm. Nowe Ostrowy". Łączne planowane 
nakłady - 381.000,00 zł w tym dokumentacja wykonana w 2020 r. - 17.000,00 zł. 
3. "Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła w gminie Nowe Ostrowy". 
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Planowane nakłady 304.000,00 zł - wykonana dokumentacja w 2020 r. - 50.913,99 zł. 

 
 
3.3.2 Poziom zadłużenia Gminy 
 
Obligatoryjnym elementem WFP jest również kwota długu jednostki samorządu terytorialnego 
wraz ze wskazaniem sposobu sfinansowania jego spłaty. 
Kwota zadłużenia na 31.12.2020r. wynosi 2.850.772,24 zł. W 2020 roku gmina skorzystała  
z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na kwotę 113.121,00 zł. 
 

Tabela 10. Planowane spłaty zadłużenia - stan na 31.12.2020r. 

 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2027 2029 2030 

BS K-ce - 
2016 

169 962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

WFOŚiGW 63 689,76 63 689,76 65 458,92 70 766,40 70 766,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BS K-ce 62 000,00 150 000,00 150 000,00 175 000,00 183 000,00 200 000,00 200 000,00 150 000,00 150 000,00 50 000,00 

WFOŚiGW 1 000,00 25 000,00 50 000,00 50 000,00 50 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BS K-ce 1 000,00 20 000,00 24 000,00 20 000,00 10 000,00 75 000,00 100 000,00 125 000,00 125 000,00 200 000,00 

 297 651,76 258 689,76 289 458,92 315 766,40 314 205,40 275 000,00 300 000,00 275 000,00 275 000,00 250 000,00 
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IV. Realizacja uchwał Rady Gminy 

 

W 2020 roku Rada Gminy Nowe Ostrowy VIII kadencji podjęła łącznie 86 uchwał. Wójt Gminy 
Nowe Ostrowy realizuje zadania uchwał na bieżąco zgodnie z ich celowością, legalnością oraz 
rzetelnością. W poniższej tabeli zawarte są szczegółowe informacje dotyczące uchwał. 

 

Tabela 11. Rejestr uchwał Rady Gminy Nowe Ostrowy 

Lp. Nr uchwały Data w sprawie: 

1 XVI/104/20 24.01.2020 r. dokonania zmian budżetu gminy na 2020 rok 

2 XVI/105/20 24.01.2020 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy 
na lata 2020 - 2023 

3 XVI/106/20 24.01.2020 r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu 

4 XVI/107/20 24.01.2020 r. przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Nowe 
Ostrowy na 2020 rok 

5 XVI/108/20 24.01.2020 r. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze 
bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy 

6 XVI/109/20 24.01.2020 r. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze 
bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy 

7 XVI/110/20 24.01.2020 r. ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 
na cele niezwiązane z budową przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg 

8 XVII/111/20 28.02.2020 r. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
niezabudowanych nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Nowe Ostrowy     

9 XVIII/112/20 30.04.2020 r. dokonania zmian budżetu gminy na 2020 rok 

10 XVIII/113/20 30.04.2020 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy 
na lata 2020 - 2023 

11 XVIII/114/20 30.04.2020 r. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 
2023 

12 XVIII/115/20 30.04.2020 r. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Nowe Ostrowy 

13 XVIII/116/20 30.04.2020 r. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości 

14 XVIII/117/20 30.04.2020 r. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łęczycy na 
uchwałę Nr IX/51/11 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 21 
czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powołania          
i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

15 XVIII/118/20 30.04.2020 r. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego   
w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łęczycy na 
uchwałę nr XII/73/19 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 
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września 2019 r. zmieniającą uchwałę nr XXVI/150/2009  
w sprawie uchwalenia „Regulaminu określającego 
wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a tak     
że wysokość, szczegółowe zasady przyznawania               
i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Nowe Ostrowy 

16 XVIII/119/20 30.04.2020 r. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze 
bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy 

17 XVIII/120/20 30.04.2020 r. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze 
bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy 

18 XVIII/121/20 30.04.2020 r. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty 

19 XVIII/122/20 30.04.2020 r. przedłużenia terminów płatności rat podatku od 
nieruchomości przedsiębiorcom będących podatnikami 
podatku od nieruchomości na terenie Gminy Nowe 
Ostrowy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu  
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19 

20 XIX/123/20 15.05.2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/116/20 Rady Gminy Nowe 
Ostrowy w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości 

21 XIX/124/20 15.05.2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/121/20 Rady Gminy Nowe 
Ostrowy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty 

22 XIX/125/20 15.05.2020 r. dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

23 XX/126/20 01.07.2020 r. udzielenia Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy wotum zaufania 

24 XX/127/20 01.07.2020 r. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Gminy Nowe Ostrowy wraz ze sprawozdaniem                   
z wykonania budżetu za 2019 rok 

25 XX/128/20 01.07.2020 r. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy za 
2019 rok 

26 XX/129/20 01.07.2020 r. dokonania zmian budżetu gminy na 2020 rok 

27 XX/130/20 01.07.2020 r. uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nowe Ostrowy na II 
półrocze 2020 roku 

28 XX/131/20 01.07.2020 r. zmieniająca uchwałę nr V/32/19 Rady Gminy Nowe 
Ostrowy w sprawie zarządzenia poboru podatków              
w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia dla 
inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących 
dochody gminy Nowe Ostrowy 

29 XX/132/20 01.07.2020 r. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łęczycy na 
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uchwałę nr XLIV/340/18 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 
30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych na terenie gminy Nowe Ostrowy 

30 XX/133/20 01.07.2020 r. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łęczycy na 
uchwałę nr XLV/351/18 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 
12 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 
XLIV/340/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie 
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 
gminy Nowe Ostrowy 

31 XX/134/20 01.07.2020 r. sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego oraz 
udziału w nieruchomości wspólnej i wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty od wartości lokalu mieszkalnego 

32 XX/135/20 01.07.2020 r. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze 
bezprzetargowej części nieruchomości zabudowanej 
komórką murowaną, stanowiącej własność Gminy Nowe 
Ostrowy na czas oznaczony 

33 XX/136/20 01.07.2020 r. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Nowe Ostrowy 

34 XX/137/20 01.07.2020 r. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Nowe Ostrowy 

35 XX/138/20 01.07.2020 r. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
niezabudowanych nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Nowe Ostrowy 

36 XX/139/20 01.07.2020 r. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Nowe Ostrowy 

37 XX/140/20 01.07.2020 r. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług       
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

38 XX/141/20 01.07.2020 r. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne                           
w kompostowniku przydomowym 

39 XX/142/20 01.07.2020 r. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości 

40 XX/143/20 01.07.2020 r. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łęczycy na 
uchwałę nr VI/38/19 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 21 
marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Nowe Ostrowy 
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41 XX/144/20 01.07.2020 r. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

42 XX/145/20 01.07.2020 r. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Nowe Ostrowy 

43 XX/146/20 01.07.2020 r. przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 
znajdujących się na terenie Gminy Nowe Ostrowy 

44 XX/147/20 01.07.2020 r. rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie 
zmiany przepisów prawa miejscowego 

45 XXI/148/20 19.08.2020 r. dokonania zmian budżetu gminy na 2020 rok 

46 XXI/149/20 19.08.2020 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy 
na lata 2020 - 2023 

47 XXI/150/20 19.08.2020 r. określenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielonych 
przez Wójta Gminy Nowe Ostrowy w roku budżetowym 
2020 

48 XXI/151/20 19.08.2020 r. zmiany uchwały Nr XX/139/20 w sprawie przyjęcia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Nowe Ostrowy 

49 XXI/152/20 19.08.2020 r. przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Regionu 
Kutnowskiego 

50 XXI/153/20 19.08.2020 r. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łęczycy na 
uchwałę nr XVIII/121/20 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 
30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki 
tej opłaty 

51 XXI/154/20 19.08.2020 r. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łęczycy na 
uchwałę nr XVIII/115/20 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 
30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Ostrowy 

52 XXI/155/20 19.08.2020 r. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Nowe Ostrowy 

53 XXI/156/20 19.08.2020 r. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze 
bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy 

54 XXI/157/20 19.08.2020 r. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze 
bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy 

55 XXI/158/20 19.08.2020 r. zmiany uchwały nr XX/145/20 Rady Gminy Nowe Ostrowy 
z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzania zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Nowe Ostrowy 

56 XXI/159/20 19.08.2020 r. rozpatrzenia petycji z dnia 11 sierpnia 2020 r. 

57 XXII/160/20 01.10.2020 r. dokonania zmian budżetu gminy na 2020 rok 
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58 XXII/161/20 01.10.2020 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy 
na lata 2020 - 2023 

59 XXIII/162/20 29.10.2020 r. dokonania zmian budżetu gminy na 2020 rok 

60 XXIII/163/20 29.10.2020 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy 
na lata 2020 - 2023 

61 XXIII/164/20 29.10.2020 r. trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania 

62 XXIII/165/20 29.10.2020 r. określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy 
Nowe Ostrowy w roku szkolnym 2020/2021 

63 XXIII/166/20 29.10.2020 r. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 
podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze 
Gminy Nowe Ostrowy na 2021 rok 

64 XXIII/167/20 29.10.2020 r. sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego oraz 
udziału w nieruchomości wspólnej i wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty od wartości lokalu mieszkalnego 

65 XXIII/168/20 29.10.2020 r. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Nowe Ostrowy 

66 XXIV/169/20 26.11.2020 r. dokonania zmian budżetu gminy na 2020 rok 

67 XXIV/170/20 26.11.2020 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy 
na lata 2020 - 2023 

68 XXIV/171/20 26.11.2020 r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
2021 rok 

69 XXIV/172/20 26.11.2020 r. określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2021 rok 

70 XXIV/173/20 26.11.2020 r. uchwalenia programu współpracy na rok 2021 Gminy 
Nowe Ostrowy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy                
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

71 XXIV/174/20 26.11.2020 r. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie 
planowanego deficytu budżetu Gminy Nowe Ostrowy 

72 XXIV/175/20 26.11.2020 r. przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub 
gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie 
Gminy Nowe Ostrowy 

73 XXIV/176/20 26.11.2020 r. wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego 
porozumienia z gminą Krośniewice dotyczącego 
uruchomienia Komunikacji autobusowej na liniach 
łączących obszar gminy Nowe Ostrowy z Gminą 
Krośniewice 

74 XXIV/177/20 26.11.2020 r. wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego 
porozumienia z Gminą Łanięta dotyczącego uruchomienia 
Komunikacji autobusowej na liniach łączących obszar 
gminy Nowe Ostrowy z Gminą Łanięta 

75 XXIV/178/20 26.11.2020 r. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

76 XXIV/179/20 26.11.2020 r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu 
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77 XXV/180/20 30.12.2020 r. uchwalenia budżetu na 2021 rok 

78 XXV/181/20 30.12.2020 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy 
na lata 2021 - 2024 

79 XXV/182/20 30.12.2020 r. dokonania zmian budżetu gminy na 2020 rok 

80 XXV/183/20 30.12.2020 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy 
na lata 2020 - 2023 

81 XXV/184/20 30.12.2020 r. uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nowe Ostrowy na 
2021 rok 

82 XXV/185/20 30.12.2020 r. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                                 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 

83 XXV/186/20 30.12.2020 r. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2021 – 2023 

84 XXV/187/20 30.12.2020 r. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu dokonywania 
inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji 

85 XXV/188/20 30.12.2020 r. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

86 XXV/189/20 30.12.2020 r. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 
Grochów 
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V. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW  
I STRATEGII 
 

5.1 Strategia Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy na lata 2015-2022 

Strategia Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy na lata 2015-2022 jest podstawowym narzędziem 
prowadzonej przez samorząd gminny polityki rozwoju lokalnego. Jest dokumentem strategicznym 
o charakterze długofalowym, wyznaczającym cele i kierunki rozwoju gminy do roku 2022. Celem 
niniejszej Strategii jest możliwie najpełniejsze rozpoznanie uwarunkowań rozwojowych gminy 
oraz skorelowanie ich z oczekiwaniami mieszkańców gminy i na podstawie tego określenie 
akceptowalnych kierunków rozwoju. Strategia Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy na lata 2015-2022 
stanowi jednocześnie częściową kontynuację założeń Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-
2013. Związane to jest z jednej strony z częścią wciąż aktualnych zdiagnozowanych problemów 
na terenie Gminy Nowe Ostrowy, z drugiej zaś z wolą kontynuowania wcześniej przyjętych 
kierunków rozwojowych. 

W dokumencie  określone  zostały strategiczne cele rozwoju Gminy: 

1.Dobry stan infrastruktury technicznej i  środowiska naturalnego 
2.Wysoka jakość życia mieszkańców 
3.Rozwój gospodarczy Gminy 
 
Harmonogram realizacji założeń Strategii do roku 2022 zasadniczo ma charakter ogólny i odnosi 
się do poziomu poszczególnych przedsięwzięć. W ramach trzech obszarów OBSZAR 
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, OBSZAR SPOŁECZEŃSTWO, OBSZAR GOSPODARKA 
zostały wyznaczone cele operacyjne, które są realizowane w kolejnych latach. Szczegółowy plan 
finansowy i zakładany harmonogram realizacji dotyczył jedynie zadań inwestycyjnych już 
zaplanowanych  w chwili tworzenia Strategii. 
W dokumencie zaplanowano 17 zadań na okres 2015 – 2022 zmierzających do realizacji 
Strategii. 
 

 

W roku 2020 zrealizowano następujące istotne zadania wpisujące się w przedsięwzięcia 

zapisane w strategii: 

-  zadania inwestycyjne: 

 Przebudowa drogi gminnej nr 102856E w sołectwie Bzówki 

 Remont drogi gminnej 102329E w miejscowości Grochów 

 Przebudowa drogi gminnej 102315E Wołodrza- Perna 

 Przebudowa drogi gminnej nr 102340E  w msc. Nowe Ostrowy 

 Wyremontowanie i wyposażenie pomieszczeń po Przedszkolu w Ostrowach- Cu-

krownia – Senior Plus 

 Budowa 25 przydomowych oczyszczalni ścieków 

 Budowa boiska sportowego w Nowych Ostrowach 
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- zadania remontowe, naprawcze i modernizacyjne wykonane głównie sposobem 
gospodarczym (ludzie, sprzęt, pracownicy doraźni, roboty publiczne staże): 
 

 rozbiórka ścian i fundamentu budynku po magazynie na działce 32/2 w miejscowości 

Nowe Ostrowy (gruz porozbiórkowy został pokruszony z wykorzystaniem do  

utwardzania i wyrównania lokalnych dróg gminnych), 

 przemalowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Imielnie (kuchnia, schowanko, 

jadalnia), 

 punktowe wyrównanie nawierzchni dróg w oparciu o własny materiał  

w miejscowościach Wola Pierowa (droga 102303E, 102341E, 102338E, droga stano-

wiąca działkę o nr ew. 14), Imielno (102327E), 

 pozyskanie i ułożenie trylinki z wykonaniem odwodnienia w pasie drogi gminnej 

102320E w miejscowości Ostrowy- Cukrownia, 

 remont dachu na budynku komunalnym Ostrowy 2B (zmiana pokrycia dachowego, 

wzmocnienie więźby dachowej), 

 naprawa pokrycia dachowego nad lokalami komunalnymi w m. Grodno 23,  

Ostrowy- Cukrownia blok 23 i Nowe Ostrowy 118, 

 pokrycie nową warstwą papy dachu na budynku komunalnym Wola Pierowa 28, 

 montaż bramy wjazdowej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołomia, 

 montaż bramy wjazdowej wraz z wykonaniem frontowej części ogrodzenia przy  

świetlicy wiejskiej w miejscowości Zieleniec, 

 remont mieszkania komunalnego w miejscowości Wola Pierowa (wymiana okien z ich 

obróbką, wykucie otworu i montaż drzwi, zamurowanie istniejącego otworu  

drzwiowego, wykonanie schodów z kostki brukowej), 

 zagospodarowanie działki pod świetlicę wiejską w miejscowości Imielinek (wycięcie 

krzaków i wyrównanie terenu, zdjęcie i wywiezienie warstwy humusu i korzeni), 

 częściowe wykonanie ogrodzenia z paneli przy świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Imielinek, 

 termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Grochowie, 

 pomalowanie elewacji świetlicy wiejskiej w Ostrowach, 

 pomalowanie pomieszczeń biurowych i korytarza w budynku Urzędu Gminy Nowe 

Ostrowy, 

 wykonanie płyty betonowej pod kontener stanowiący świetlicę wiejską w miejscowości 

Imielinek, 

 remont mieszkania komunalnego w budynku Ostrowy- Cukrownia blok 23  

(wyrównanie ścian i sufitu oraz pomalowanie), 

 przywrócenie do eksploatacji ujęcia wód podziemnych (studni nr 2) na Stacji  

Uzdatniania Wody w Imielnie nieczynnego od 2012 roku, 

 wykonanie (przełożenie) chodnika w miejscowości Ostrowy- Cukrownia z wykonaniem 

wjazdów na posesje (od bloku nr 3 w kierunku Kościoła), 
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 dokończenie prac związanych z wykonaniem podbudowy drogi gminnej 102340E 

 w miejscowości Nowe Ostrowy, montaż przepustów oraz wykonanie odwodnienia ro-

wami 

 prace związane z wykonaniem podbudowy pod boisko sportowe w miejscowości  

Nowe Ostrowy (wytyczenie, zniwelowanie terenu, wykorytowanie i wywóz urobku, za-

łożenie obrzeży, nawiezienie dwóch warstw podbudowy pod płytę boiska, przygoto-

wanie i montaż słupków piłkochwytów) 

 pomalowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej  w Ostrowach (kuchnia, schowanko, 

 kotłownia, duża sala) 

 wykonanie remontu drogi w m. Ostrowy Cukrownia (domki jednorodzinne)  

z  wykorzystaniem pozyskanego sfrezowanego asfaltu tzw. destruktu 

 montaż barier energochłonnych pomiędzy stawem wiejskim a drogą powiatową  

w miejscowości Wola Pierowa 

 montaż szamba przy budynku Nowe Ostrowy 118. 

 
Ponadto prowadzone były prace związane z bieżącym utrzymaniem maszyn i urządzeń  
komunalnych, utrzymaniem zieleni na nieruchomościach komunalnych i przy drogach  
publicznych wraz ze zbiórką odpadów, obsługą oczyszczalni ścieków, świadczeniem usług  
beczką asenizacyjną, obsługą stacji uzdatniania wody, usuwaniem awarii na sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej, obsługą punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, remontami placów 
zabaw i boisk wielofunkcyjnych, punktowym uzupełnieniem wierzchniej warstwy drogowej  
mieszanką asfaltową, naprawą uszkodzonych znaków drogowych, rozwożeniem korespondencji 
 i obsługą pieców centralnego ogrzewania (Szkoła Podstawowa w Ostrowach, Szkoła Podsta-
wowa w Imielnie, Ośrodek Zdrowia w Wołodrzy, Świetlica Środowiskowa i Klub Seniora  
w Ostrowach- Cukrowni). 

 

 

5.2 Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania 
gminy 
 
Studium jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Obok 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest aktem planowania przestrzennego 
 i w systemie planistycznym zaliczane jest do aktów planowania ogólnego. Nie jest aktem prawa 
miejscowego, a więc nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących i nie może być 
podstawą do wydania decyzji administracyjnych. Ma za to charakter aktu kierownictwa 
wewnętrznego, obowiązującego w systemie organów gminy. Wiąże wójta, burmistrza, prezydenta 
miasta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służy 
koordynacji ustaleń tych planów. Wśród funkcji zadań studium wymieniane jest również ukazanie 
gospodarczych i przestrzennych perspektyw rozwoju gminy. 27 lutego 2014 roku Rada Gminy 
Nowe Ostrowy podjęła uchwałę nr XL/292/14 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Ostrowy. Przyjęte studium jest 
obecnie podstawą przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
dla części gminy. 

W roku 2020 podejmowane były następujące uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie 
przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Nowe Ostrowy: 
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- Uchwała Nr XX/145/20 Rady Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie  
przystąpienia do  sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
przestrzennego Gminy Nowe Ostrowy, 

- Uchwała Nr XXI/158/20 Rady Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr XX/145/20 Rady Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie  
przystąpienia do  sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
przestrzennego Gminy Nowe Ostrowy, 

- Uchwała Nr XXIII/168/20 Rady Gminy w Nowych Ostrowach z dnia   29 października 2020 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego Gminy Nowe Ostrowy. 

Ostatecznie jednak granice obszaru objętego zmianą studium zostały określone uchwałą  
Nr XXVII/207/21Rady Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie  
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
przestrzennego Gminy Nowe Ostrowy. 

 
5.3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

W roku 2020 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 100 % 
powierzchni gminy i obowiązywały następujące plany zagospodarowania przestrzennego: 
 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Ostrowy - Uchwała Nr 

XVII/96/2004 Rady Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 08.06.2004 r. /publikacja Dz. Urzęd. Woj. 

Łódzkiego Nr 209 poz.1853/ wraz z rysunkiem planu na mapie w skali 1:10.000, będącym  

załącznikiem do uchwały, 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Imielinek– 

Uchwała Nr IX/57/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30.04.2015 r. /publikacja Dz. Urzęd. Woj. 

Łódzkiego z dnia 11.06.2015 poz. 2393/, w tym tekst Uchwały i rysunek planu w skali 1:1000, 

stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały, 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości 

Ostrowy – Cukrownia  – Uchwała Nr XII/81/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia/28. 10.2015 r. 

/publikacja Dz. Urzęd. Woj. Łódzkiego z dnia 08.12.2015 r. poz. 4656/, w tym tekst Uchwały  

i rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały, 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości 

Bzówki Uchwała Rady Gminy Nowe Ostrowy nr XIII/79/19 z dnia 30 października 2019 r. 

/publikacja Dz. Urzęd. Woj. Łódzkiego z dnia 08.12.2019 r. poz. 7202/, w tym tekst Uchwały  

i rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały. 

       W roku 2020 kontynuowano procedurę sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części obszarów Grodno i Miksztal. Z uwagi na odwołanie od decyzji Marszałka Województwa 
Łódzkiego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych 
niestanowiących własności Skarbu Państwa na cele nieleśne, procedura uchwalenia planu 
została wydłużona. Plan dla części obszarów Grodno i Miksztal powinien zostać przyjęty w roku 
2021. 

 W 2020r została podjęta uchwała nr XXV/189/20 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 
2020r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obrębu Grochów. 
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5.4 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
Nowe Ostrowy na lata 2015-2020 
 
Program zawiera prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu 
mieszkaniowego Gminy w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne i pozostałe 
lokale mieszkalne. Mieszkaniowy zasób Gminy tworzą lokale będące jej własnością.  W latach 
2015-2020 zasób mieszkaniowy gminy nie ulegnie większym zmianom, ponieważ nie przewiduje 
się budowy nowych budynków mieszkalnych. Z uwagi na wiek budynków znajdujących się w 
zasobie mieszkaniowym Gminy, stan techniczny większości z nich należy określić jako średni. 
Budynki wymagają bieżących napraw pokryć dachowych, kominów, obróbek blacharskich, 
stolarki okiennej i drzwiowej. Program ten był realizowany również w 2020r. W roku 2020 Gmina 
Nowe Ostrowy sprzedała jedno mieszkanie na rzecz dotychczasowego najemcy. 
 
Mieszkania w miarę możliwości finansowych są remontowane. W 2020 r. dokonano 4 remontów 
dachów w miejscowościach Ostrowy, Ostrowy - Cukrownia, Wola Pierowa oraz Grodno. 
Dokonano również remontu schodów oraz wykucia nowego wejścia do wydzielonego mieszkania 
w miejscowości Wola Pierowa. W przypadku trzech mieszkań położonych w miejscowościach 
Grodno, Imielno oraz Perna zakupiono materiały niezbędne do ich remontu, a drobny remont 
wykonali najemcy tych mieszkań. 
 
 

5.5 Gospodarowanie nieruchomościami 
 
 
5.5.1 Zmiany w mieniu komunalnym 
 
Sprzedaż: 
 
 sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy w miejscowości Ostrowy – Cukrownia 15, 
 sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy w miejscowości Wola Pierowa 28, 
 sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargu w miejscowości Wola Pierowa 28. 
 
Zakup: 
 
W 2020 roku gmina Nowe Ostrowy nie zakupiła żadnej nieruchomości 
 
Dzierżawa działek należących do zasobu Gminy Nowe Ostrowy: 

 dzierżawa części  działki nr 381 ( pow. 28m2) położona w miejscowości Ostrowy – Cukrownia 
obręb Ostrowy- przeznaczona na kiosk, 

 dzierżawa części działki nr 266/3 (pow. 15m2) położona w miejscowości Ostrowy – Cukrownia 
obręb Ostrowy - przeznaczona na usytuowanie garażu blaszanego, 

 dzierżawa części działki nr 388 (pow. 10m2) położona w miejscowości Ostrowy – Cukrownia- 
przeznaczona na usytuowanie garażu blaszanego, 

 dzierżawa działki nr 541 o pow. 0,02 ha położona w miejscowości Ostrowy – Cukrownia obręb 
Ostrowy – przeznaczona na ogródek przydomowy, zagospodarowanie zielenią, 

 dzierżawa działki nr 341 o pow. 0,02 ha położona w miejscowości Ostrowy – Cukrownia obręb 
Ostrowy – przeznaczona na ogródek przydomowy, zagospodarowanie zielenią, 
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 dzierżawa działki nr 115/3 o pow. 0,21 ha położona w miejscowości Imielno obręb Imielno- 
przeznaczona na cele rolne, 

 dzierżawa części działki nr 380 (pow. 15m2) położona w miejscowości Ostrowy – Cukrownia 
obręb Ostrowy przeznaczona na usytuowanie garażu blaszanego, 

 dzierżawa części działki nr 387 (pow. 35m2) położona w miejscowości Ostrowy – Cukrownia 
obręb Ostrowy przeznaczona na usytuowanie garażu blaszanego, 

 dzierżawa części działki nr 379 (pow. 35m2) położona w miejscowości Ostrowy – Cukrownia 
obręb Ostrowy przeznaczona na usytuowanie garażu blaszanego, 

 dzierżawa części działki nr 502 (pow.15m2) położona w miejscowości Ostrowy – Cukrownia 
obręb Ostrowy przeznaczona na usytuowanie garażu blaszanego, 

 dzierżawa działki nr 83/4 o pow.0,21 ha położona w miejscowości Grodno obręb Grodno- 
przeznaczona na cele rolne. 

 
 
5.5.2 Przekształcania użytkowania wieczystego na własność. 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 w związku z art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów (Dz. U. poz. 1716 z późn. zm.) gmina Nowe Ostrowy wydała w 2019 roku 
297 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu 
zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności. Z możliwości dokonania opłaty 
jednorazowej w 2020r skorzystało 11 osób. Reszta mieszkańców dokonuje nadal wpłaty 
corocznie. 

 
 

5.6 Program opieki nad zabytkami 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami uchwalony został na lata 2012 – 2016. W 2018r. 
sporządzono aktualizację Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz Gminnej Ewidencji 
Zabytków wraz z kartami  teleadresowymi. Po aktualizacji okres obowiązywania planu obejmuje 
lata 2018 – 2021. Głównym celem programu jest stworzenie warunków dla kreowania  
i realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na terenie gminy Nowe 
Ostrowy. W ramach Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami utworzono Gminną Ewidencję 
Zabytków Nieruchomych oraz archeologicznych. Dla wszystkich zabytków utworzono karty 
teleadresowe. 
 

5.7 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Ostrowy 
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to strategiczny dokument dla Gminy mający wpływ na 
lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. PGN zawiera informacje o ilości zużytej energii 
oraz wprowadzanych do powietrza gazów cieplarnianych na terenie Gminy Nowe Ostrowy, 
podając jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań ograniczających te ilości. 
Jednym z głównych celów jest ograniczanie emisji substancji i energii, w celach 
długoterminowych założono osiągnięcie lepszej jakości powietrza zwłaszcza w zakresie pyłów. 
Do kierunków działań, które zmniejszają emisje zanieczyszczeń należy między innymi 
modernizacja i budowa dróg jako ograniczenie emisji liniowej (komunikacyjnej). 
 
W roku 2020 na terenie gminy  zmodernizowano następujące drogi: 
- 102315E relacji Wołodrza - Perna - koszt - 383526,84 zł. -  przebudowa, 
- 102856E relacji Bzówki - Augustopol - koszt - 295634,81 – przebudowa, 
- 102329 E relacji Grochów - Grochówek - koszt - 180999,30 – przebudowa, 
- 102340 E - Nowe Ostrowy  - koszt  - 96797,09 zł. - przebudowa. 
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Ważnym kierunkami działania założonym w PGN dla Gminy Nowe Ostrowy jest gospodarowanie 
odpadami komunalnymi  a wśród  nich zachęcanie do stosowania kompostowników. W roku 2020 
podjęto nową uchwałę w sprawie wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
w której założono niższą stawkę dla mieszkańców, którzy podejmą się stosowania 
przydomowych kompostowników. Około 50 % gospodarstw, w których powstają odpady 
komunalne zadeklarowało posiadanie kompostownika. 
Istotnym elementem, ograniczającym wprowadzanie do powietrza gazów cieplarnianych będzie 
realizacja zadania pn. „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń – wymiana źródeł ciepła w Gminie 
Nowe Ostrowy. W ramach zadania przeprowadzona zostanie wymiana istniejących źródeł ciepła 
oraz zostaną wykonane prace termo modernizacyjne w 52 budynkach prywatnych oraz 3 
budynkach użyteczności publicznej. Zadanie będzie realizowane w latach 2021 – 2023 z 
dofinansowaniem w kwocie 3 804 774,11 zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania IV.4 Zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń. 
 
 
5.8 Program usuwania wyrobów zawierających azbest 
Zadanie polegające na demontażu transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu 
gminy Nowe Ostrowy, realizowano w 2012 r., 2014 r. oraz w 2018 r. 
W 2020 zainteresowanie mieszkańców było znikome, być może zdecydowała o tym pandemia, 
której początek sparaliżował wszelkie działania. Z powodu małego zainteresowania jak również 
ograniczeń w 2020r. nie realizowano zbiórki i utylizacji wyrobów zawierających azbest, zadanie to 
przełożono na 2021r. i rozpoczęto już prace przygotowawcze do jego wykonania. 

 

5.9 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Nowe 

Ostrowy na lata 2014-2020 

Rozwiązywanie problemów społecznych jest procesem długofalowym, dlatego do zagadnień 
z zakresu polityki społecznej wymagane jest podejście strategiczne, również na poziomie 
lokalnym. 
Wyrazem tego podejścia jest „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy 
Nowe Ostrowy na lata 2014-2020”. 
 
Cel strategiczny 1: Wspieranie rodzin oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży 
Cel strategiczny 2: Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
Cel strategiczny 3: Zwiększenie udziału osób starszych i niepełnosprawnych w życiu     
           społecznym i zawodowym 
Cel strategiczny 4: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w powiecie 
Cel strategiczny 5: Zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej 
 
 Powyższe cele realizowane są w kolejnych latach, w tym w 2019 roku przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej, placówki oświatowe, samorząd gminny oraz Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kutnie. 
 

5.10 Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany jest 
corocznie. Działania w ramach Gminnego Programu mają na celu zmniejszenie problemów 
uzależnień na terenie gminy. W ramach tego Programu działa Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, która podejmuje działania w celu nakłonienia osoby uzależnionej do 
poddania się leczeniu odwykowemu. W 2020 r. przeprowadzono rozmowy z 7 osobami, 
skierowano również 1 wniosek do Sadu Rejonowego w Łęczycy o przymusowe leczenie osoby 
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uzależnionej. W siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej raz w tygodniu odbywają się 
zajęcia z terapeutą uzależnień. W ramach pozyskiwanych środków za wydane zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych prowadzona jest w Ostrowach świetlica środowiskowa, 
Działalność świetlicy w roku 2020 była bardzo ograniczona, panujący lockdown i ograniczenia  
w kontaktach nie pozwoliły na realizowanie działań, które w normalnych warunkach odbywają się 
na świetlicy środowiskowej. 
 

5.11 Program zapobiegania narkomanii 

Gminny Program Zapobiegania Narkomanii uchwalony został na lata 2018 – 2020, 
przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Program zawiera działania 
mające na celu  zwiększenie dostępności  pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom 
uzależnionym oraz osobom zagrożonym uzależnieniem., profilaktykę oraz pomoc 
psychospołeczna i prawną rodzinom , w których występują problemy narkomanii. W roku 2020  
w początkowym jego okresie (styczeń, luty i I połowa marca) niektóre elementy programu 
realizowane były w szkołach, na godzinach wychowawczych prowadzony był cykl zajęć  
z  profilaktyki uzależnień oraz szkoły uczestniczyły w ogólnopolskich kampaniach z zakresu 
profilaktyki używania    środków psychoaktywnych 
W grudniu 2020r. rada Gminy podjęła nową uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021 - 2023.            
 

5.12  Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi uchwalany jest na podstawie 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  Art. 5a ust. 
1 nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia 
rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego. Dokument określa zasady oraz obszary współpracy pomiędzy 
Gminą Nowe Ostrowy a działającymi na jej terenie podmiotami. Program stanowi jedną  
z podstaw przyznawania organizacjom dotacji z budżetu gminy Nowe Ostrowy oraz określa 
zasady przyznawania wsparcia finansowego z budżetu gminy jak również kryteria oceny 
złożonych na realizację zadań publicznych. W 2020r. nie przyznawano w ramach tego programu 
dotacji, jak również nie ogłaszano konkursów. 
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VI Sytuacja demograficzna na terenie Gminy Nowe Ostrowy  
w 2020 r. 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba mieszkańców gminy Nowe Ostrowy wynosiła 3394 osób,  
w tym 1748 kobiet i 1646 mężczyzn. W okresie od początku do końca 2020r. liczba mieszkanek 
 i mieszkańców (pobyt stały i czasowy) zmniejszyła się o 64 osoby. 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 

 liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (0-15) wynosiła 474, w tym kobiet - 235 , a liczba 
mężczyzn – 239, 

 

 liczba osób w wieku produkcyjnym wynosiła 2220, w tym kobiet (16-60 lat) -1011 , a liczba 

mężczyzn (16-65 lat) wynosiła 1209, 

 liczba osób w wieku poprodukcyjnym wynosiła 700, w tym kobiet (>60 lat) wynosiła - 502,  

a liczba mężczyzn (>65 lat) wynosiła– 198. 

 

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach na dzień 31.12.2020r. kształtowała się 

następująco. 

L.p. Miejscowość Liczba mieszkańców 

1 BŁOTA 15 

2 BZÓWKI 209 

3 GROCHÓW 146 

4 GROCHÓWEK 93 

5 GRODNO 139 

6 IMIELINEK 86 

7 IMIELNO 170 

8 KAŁY 16 

9 KAŁY-TOWARZYSTWO 39 

10 KOŁOMIA 83 

11 LIPINY 98 

12 MIKSZTAL 130 

13 NIECHCIANÓW 95 

14 NOWA WIEŚ 39 

15 NOWE GRODNO 58 

16 NOWE OSTROWY 403 

17 OSTROWY 245 
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18 OSTROWY-CUKROWNIA 677 

19 PERNA 56 

20 RDUTÓW 32 

21 WOLA PIEROWA 273 

22 WOŁODRZA 206 

23 ZIELENIEC 86 

RAZEM 3394 

Tabela 12. Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach 

 

Liczba mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy systematycznie maleje. W ostatnich 10 latach tj. 2011 

– 2020 /stan na 31.12./ nastąpiło zmniejszenie liczby ludności o 453 osób. 

Rok Mężczyźni Kobiety Liczba mieszkańców 

2020 1646 1748 3394 

2019 1669 1789 3458 

2018 1697 1799 3496 

2017 1708 1815 3523 

2016 1725 1822 3547 

2015 1762 1868 3630 

2014 1788 1893 3681 

2013 1814 1929 3743 

2012 1818 1939 3757 

2011 1864 1983 3847 

Tabela 13. Liczba mieszkańców gminy Nowe Ostrowy w latach 2011 - 2020 

 

W 2020 r. urodziło się w gminie Nowe Ostrowy 20 dzieci, w tym 11 dziewczynek 

i 9 chłopców, natomiast zmarły 63 osoby, w tym 36 kobiet i 27 mężczyzn. Wobec tego przyrost 

naturalny w 2020r. był ujemny i wyniósł – 43. W 2020 roku  sporządzono w tutejszym urzędzie 

stanu cywilnego 28 aktów zgonu, najczęstsza przyczyna zgonu to: ostra niewydolność 

krążeniowo-oddechowa, nagłe zatrzymanie krążenia, niewydolność serca. W 2020r. nie 

odnotowano zgonów niemowląt. W 2020 r. sporządzono przez urząd stanu cywilnego w Nowych 

Ostrowach 9 aktów zawarcia związku małżeńskiego w tym 1 ślub cywilny. Natomiast odnotowano  

aż 7 wzmianek rozwodowych związków małżeńskich zawartych w tutejszym urzędzie stanu 

cywilnego. Na poziom zamieszkania oprócz przyrostu naturalnego ma wpływ migracja ludności. 

Migracje przebiegały głównie w kierunku większych ośrodków miejskich i związane były z pracą  

i rodziną. 
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Rok Urodzenia Zgony 
Przyrost naturalny 

Dziewczynki Chłopcy Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem 

2020 11 9 20 36 27 63 -43 

2019 14 12 26 25 31 56 -30 

2018 21 15 36 26 26 52 -16 

2017 15 21 36 19 22 41 -5 

2016 10 9 19 27 24 51 -32 

2015 17 12 29 22 27 49 -20 

Tabela 14. zestawienie zgonów i urodzeń w latach 2015-2020 
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VII. Infrastruktura, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 

 

7.1 Infrastruktura drogowa 

 
Infrastruktura drogowa w gminie Nowe Ostrowy obejmowała na 1 stycznia 2020 r. 35,6 km dróg. 
Na dzień 31 grudnia 2020 r. długość dróg w gminie wynosiła 35,6 km. Drogi asfaltowe stanowiły 
na końcu 2019 r. 90 % wszystkich dróg, natomiast na koniec 2020 roku drogi asfaltowe stanowiły 
94% wszystkich dróg. Drogi utwardzone na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowiły 93 %. 

Stan dróg według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, w podziale na poszczególne kategorie 
dróg publicznych, był następujący: 

 drogi lokalne – stan zadowalający, 

 drogi dojazdowe – stan zadowalający, 

Długość ścieżek rowerowych na dzień 1 stycznia 2020 r. i na dzień 31 grudnia 2020 r. 
wynosił 3,41 km. 

 

 

7.2 Oświetlenie uliczne 

 
Kompleksową usługę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowe Ostrowy w roku 2020 
świadczyła  na podstawie zawartej 22 grudnia 2017 r umowy, Energa Oświetlenie, czas 
obowiązywania umowy zakończył się 31.12.2020 r. Firma świadczy kompleksową usługę przy 
wykorzystaniu istniejącej infrastruktury w tym przeprowadzanie napraw, remontów lub awaryjnej 
wymiany poszczególnych urządzeń wchodzących w skład tej infrastruktury oraz jej modernizację. 
Na bieżąco firma monitoruje sprawność tej infrastruktury i zapewnia oświetlenie w porze od 
zmierzchu do świtu przy użyciu 630 opraw oświetleniowych /628 sodowych i 2 rtęciowe/. 
Istotnym elementem usługi jest usuwanie awarii oświetlenia, na ogół są to nie funkcjonujące 
pojedyncze oprawy oświetleniowe. Inne awarie to nie działający cały obwód oświetleniowy, 
niewłaściwy czas załączania i wyłączania oświetlenia, krótkotrwałe włączenia wyłączenia opraw. 

 
 

7.3 Dostawa energii elektrycznej 
 
W końcu 2019 r. Gmina Nowe Ostrowy podpisała umowę z Energa Obrót na dostawę energii 
elektrycznej obejmującą usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub 
dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Gminy Nowe 
Ostrowy w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. – dla 37 punktów poboru energii 
elektrycznej oraz od 01.07.2020 r. do 31.12.2021 r. dla 50 punktów poboru energii elektrycznej. 

 

7.4 Infrastruktura wodociągowa 
 

Gmina Nowe Ostrowy jest pokryta siecią wodociągową praktycznie w 100%. Obsługiwana jest  
w układzie trzech wodociągów grupowych, opartych o zasoby wód podziemnych występujące 
w utworach trzeciorzędowych i czwartorzędowych. Źródłem wody są ujęcia głębinowe wykonane 



   

  Gmina Nowe Ostrowy 
  

w miejscowościach: Ostrowy, Imielno i Grochów oraz stacje uzdatniania wody w tych 
miejscowościach, zasilające sieć doprowadzającą wodę do odbiorców. Tylko do wsi Perna woda 
doprowadzana jest z gminy Krośniewice. Natomiast Gmina Nowe Ostrowy dostarcza wodę do 
miejscowości Dzięgost w gminie Dąbrowice. Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 
 i na koniec 2020 r. wynosiła 79240 m. Dostęp do sieci wodociągowej /przyłącza/ w gminie 
posiada 99 % mieszkań. 

W 2020 roku podjęto pomyślną próbę przywrócenia do eksploatacji nieczynnej od 2012 roku 
studni głębinowej nr 2 obsługiwanej p[rzez Stację Uzdatniania Wody wodociągu zbiorowego  
w Imielnie. 

W pierwszym etapie prace polegały na sprawdzeniu zdolności produkcyjnej (wydajności) studni. 
Przez pierwsze dwie doby próbnego pompowania studnia była eksploatowana z wydajnością od 
30 do 40 m3/h aby uzyskać efekt tzw. „zrywki” umożliwiający przeczyszczenie studni 
i sprawdzający jej możliwości produkcyjne. Kiedy studnia rokowała utrzymanie się wydajności 
określonej w dokumentacji hydrogeologicznej został zwiększony przepływ próbnego pompowania 
do 60 m3/h czyli do zasobów eksploatacyjnych określonych przez Wojewodę. Po kilku dniach 
pompowania kiedy to wydajność studni została ustalona na 60 m3/h przy ustabilizowanym 
zwierciadle wody gruntowej zostały wykonane badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody 
surowej. Z uwagi na fakt, że również Stacja Uzdatniania Wody była nieczynna przez długi okres 
czasu wykonano kilkukrotne płukanie filtrów (odżelaziaczy) by następnie przeprowadzić badania 
pod kątem fizykochemicznym i bakteriologicznym. Kiedy woda po uzdatnieniu spełniała warunki 
określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została wprowadzona do grupowego wodociągu 
zbiorowego Imielno. 

W 2020 roku zostały również przeprowadzone prace na Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowach 
które przyczyniły się do płynnego i w pełni automatycznego funkcjonowania Stacji. Została 
zamontowana izolowana sonda w zbiorniku retencyjnym dzięki czemu czujnik nie przechwytywał 
zakłóceń z pompy głębinowej studni głębinowej 1A. Dodatkowo po zmodernizowaniu sterowania 
stworzono możliwość pracy dwóch pomp głębinowych na jednym falowniku. 

 

 

 

7.5 Infrastruktura kanalizacyjna 
 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie Gminy Nowe Ostrowy na dzień  
1 stycznia 2020 r. i na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 9580 m i w roku 2020 nie uległa 
zmianie. 

Zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej istnieje w miejscowościach Ostrowy-Cukrownia, Ostrowy 
 i Bzówki /dawniej Bzówki PGR/. Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Ostrowach – 
Cukrowni obsługuje ok. 950 mieszkańców, a w Ostrowach obsługuje większość mieszkańców tej 
miejscowości. Od końca 2016 roku funkcjonuje również kanalizacja na osiedlu dawnego PGR 
Bzówki i odprowadza ścieki od ok. 80 mieszkańców. Tak na dzień 1 stycznia 2020 r. jak i na 
dzień 31 grudnia 2020 r na terenie gminy Nowe Ostrowy istniało 187 przyłączy do sieci 
kanalizacyjnej. Ścieki ze zbiorczych kanalizacji są oczyszczane w dwóch oczyszczalniach. 
Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków wraz z możliwością zrzutu dla ścieków 
dowożonych z terenów nieskanalizowanych wybudowana została w miejscowości Ostrowy, na 
działce nr 109/1. Przepustowość oczyszczalni wynosi Q d śr =120 m3/d. Biologiczna 
oczyszczalnia ścieków w Bzówkach została zlokalizowana na działce 28/12, a jej przepustowość 
wynosi Q d śr = 10,2 m3/d. Na terenie gminy na koniec 2019 roku znajdowało się 248 
przydomowych oczyszczalni ścieków. W roku 2020 wybudowano 25 nowych przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Na koniec 2020 roku ilość wszystkich przydomowych oczyszczalni 
ścieków wynosiła 273. 



   

  Gmina Nowe Ostrowy 
  

W 2020 roku przeprowadzono prace remontowe w układzie sterowania Gminnej Oczyszczalni 
ścieków w Ostrowach. Prace te wymagały wymiany przepływomierza wraz z przywróceniem jego 
łączności z układem sterowania, wymianą komputera z oprogramowaniem, wymianą przewodu 
RS232/RS485 pomiędzy sterownikiem a komputerem oraz wymianą portu komunikacyjnego w 
sterowniku. Wszystkie wymienione elementy sterowania zostały uprzednio zniszczone w skutek 
agresywnego środowiska panującego na oczyszczalni oraz niesprzyjających warunków wokół 
oczyszczalni (pyły). Gminna Oczyszczalnia wymaga jeszcze w szczególności modernizacji stacji 
zlewnej wraz z wykonaniem zbiornika na dowożone ścieki surowe. 

 

 

7.6 Gospodarka odpadami. 

 
7.6.1 Informacje ogólne 

 

Do obowiązków gminy należy zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy. Natomiast nieruchomości, w których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne mogą pozostać poza nowym systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2020 roku na terenie Gminy Nowe Ostrowy takie 

właśnie rozwiązanie miało zastosowanie. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zawierali 

umowy bezpośrednio z firmą odbierającą od nich odpady komunalne. 

Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nowe Ostrowy odpady komunalne 

odbierał Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Krośniewicach ul. Paderewskiego  

3 oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o.  z siedzibą we Włocławku 

ul. Komunalna 4, który został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. W przypadku 

właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odpady komunalne odbierał również Zakład Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. w Krośniewicach oraz  firma PreZero  Service Centrum Sp. z o.o.  

z siedzibą  w Kutnie ul. Łąkoszyńska 127. 

W roku 2020 wprowadzono Uchwałą nr XX/141/20 ulgę za posiadanie kompostownika. 

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi  

położonymi na terenie Gminy Nowe Ostrowy kompostujący bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku  przydomowym zwolnieni są z części opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w wysokości 2,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca 

zamieszkującego daną nieruchomość, co oznacza że płacą 15,00 zł / osobę miesięcznie. Z ulgi 

za posiadanie  kompostownika na dzień 31.12.2020 r. skorzystało 1347 osób na 2952 wszystkich 

mieszkańców naszej gminy, którzy zostali wykazani w deklaracjach przez właścicieli 

nieruchomości. Tak więc z ulgi za posiadanie kompostownika skorzystało zaledwie 45,6% przy 

czym należy pamiętać, że nie każdy mógł skorzystać z omawianej ulgi. Mogli z niej skorzystać 

zgodnie z ustawą o porządku i czystości w gminach tylko i wyłącznie właściciele nieruchomości 

jednorodzinnych. Wszelkiego rodzaju budynki wielorodzinne czy wspólnoty mieszkaniowe muszą 

ponosić koszt w wysokości 17,00 zł / osobę miesięcznie. 

 

7.6.2 Problemy związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w roku 2020 

 

Zakład Usług Komunalnych w Krośniewicach, który odbierał odpady od mieszkańców gminy 
Nowe Ostrowy w ramach obowiązującej umowy wynikającej z przeprowadzonego wcześniej 
przetargu nieograniczonego, w dniu 25 marca 2020r. złożył pismo, w którym wnioskował 
o podwyższenie wynagrodzenia umownego. Wniosek swój uzasadniał zmianami prawa 
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powszechnie obowiązującego wpływającymi na zasady odbierania i zagospodarowania 
odpadów. W piśmie przedstawione zostały koszty odbioru odpadów bez wskazania konkretnych 
kalkulacji, z których wynikałby wzrost cen. W odpowiedzi na wniosek ZUK wskazaliśmy,  
że jakiekolwiek zmiany umowy zawartej w trybie przetargu nieograniczonego uregulowanego 
ustawą prawo zamówień publicznych wymagają spełnienia przesłanek określonych w tej ustawie 
oraz sytuacji przewidzianych w umowie. Ponieważ ZUK powołał się na okoliczności związane ze 
zmianami prawa powszechnie obowiązującego wpływającymi na zasady odbierania  
i zagospodarowania odpadów wnieśliśmy o wykazanie, które ze zmian prawa uzasadniają 
złożony wniosek, wykazanie, że zmiany te wpływają na zasady odbierania i zagospodarowania 
odpadów oraz o udokumentowanie wzrostu kosztów świadczenia usług w oparciu o wskazane 
zmiany prawa. Odpowiedzi na powyższe nie otrzymaliśmy, natomiast w dniu 22.04.2020 r. 
zostało złożone przez Zakład Usług Komunalnych wypowiedzenie umowy świadczenia usługi 
odbioru odpadów komunalnych. Po konsultacjach z Radą Gminy zaproponowano ażeby aneks 
do umowy podpisać od miesiąca kwietnia 2020r. na kwotę 40 030,58 zł miesięcznie, tj. kwotę 
zaproponowaną przez ZUK Krośniewice. Z taką propozycją wystąpiono w dniu 04.05.2020r., w 
odpowiedzi otrzymaliśmy lakoniczne pismo, ponownie bez konkretnej kalkulacji kosztów oraz 
propozycję podpisania aneksu do umowy opiewającą na kwotę 56 000, 00 zł. - za każdy miesiąc 
odbioru odpadów komunalnych. W tej sytuacji ponownie wystąpiliśmy o przedstawienie 
rzeczywistych kosztów oraz przedłożenie dokumentów potwierdzających ich ponoszenie oraz 
podtrzymaliśmy swoje poprzednie stanowisko w sprawie wysokości miesięcznego 
wynagrodzenia odbioru odpadów tj. 40 030,58 zł. wezwaliśmy również ZUK w Krośniewicach do 
niezwłocznego odbioru odpadów biodegradowalnych oraz odpadów zgromadzonych w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

Zakład Usług Komunalnych odebrał odpady z PSZOK oraz odpady, które zgodnie  
z harmonogramem wywozu trzeba było odebrać do 4 maja 2020r. Ponieważ ZUK stawiał warunki 
bez poparcia ich rzeczywistymi liczbami współpraca z ZUK została zakończona. 

W związku z zaistniałą sytuacją zmuszeni byliśmy szukać firmy, która zapewni odbiór odpadów 
od mieszkańców w okresie trzech miesięcy ponieważ przepisy prawa w wyjątkowych sytuacjach 
dopuszczają na taki czas zawarcie umowy bez postępowania przetargowego 

 Wobec powyższego przeprowadziliśmy postępowanie w formie zapytania cenowego. Oferty 
cenowe złożyły dwie firmy wywozowe tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKO"  
z siedzibą we Włocławku oraz Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o. z siedzibą w Chodczu. 

W dniu 01.06.2020r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej 
"SANIKO" z siedzibą we Włocławku na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów 
Komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Nowe Ostrowy  
w okresie od dnia 01.06.2020 r. do 31.08.2020 r. Firma ze swoich zobowiązań wywiązywała się 
należycie ku zadowoleniu mieszkańców gminy. 

W dniu 29.07.2020 r. został ogłoszony przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Nowe Ostrowy  
w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2021r. W związku z ogłoszonym przetargiem wpłynęła  
jedna oferta od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "SANIKO" z siedzibą we Włocławku. 
Firma zaproponowała kwotę 820,00 zł brutto za odbiór jednej tony odpadów. W dniu 27.08.2020 
r. została  podpisana umowa na  odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Nowe Ostrowy w okresie od 
01.09.2020r. do 31.12. 2021 r. z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "SANIKO"  
z siedzibą we Włocławku. 
 

7.6.3 Segregacja odpadów 

 
Segregacja odpadów komunalnych na terenie Gminy Nowe Ostrowy odbywała się z podziałem 
na następujące frakcje: 
 szkło (w tym szkło bezbarwne i kolorowe, potłuczone szkło, butelki i słoiki po napojach 
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 i żywności, szklane butelki po oleju, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po 
kosmetykach i perfumach- jeśli  nie są wykonane z  kilku surowców. 
 tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe  (w tym plastikowe opakowania 
po napojach, nakrętki, kartony po  mleku i sokach, opakowania po produktach spożywczych, 
puste opakowania po środkach czystości, plastikowe opakowania po kosmetykach, plastikowe 
torby i reklamówki, puszki po konserwach, aluminium, metale kolorowe np. miedź, cynk, mosiądz, 
kapsle i nakrętki po słoikach), 
 papier i tektura, odpady ulegające biodegradacji (opakowania papierowe, kartony 
tekturowe w tym tekturę falistą, ulotki, kalendarze, zeszyty - bez plastikowych okładek, 
zadrukowane kartki, czasopisma, gazety), 
 BIO (warzywa, owoce - w tym obierki, suszoną trawę, liście, kwiaty, gałęzie drzew 
 i krzewów, trociny, korę, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia) 
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt powinien być kompletny), 
 zużyte baterie i akumulatory w tym również zużyte tonery, 
 zużyte opony od samochodów osobowych 
 meble i inne odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, wykładziny, drzwi, okna, panele 
podłogowe, grzejniki), 
 odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz, płytki ceramiczne, tynki, płyty OSB, płyty 
kartonowo-gipsowe, tapety, elementy hydrauliczne, umywalki, sedesy, rynny, wełnę  mineralną), 
 chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych oprócz niebezpiecznych (opakowania 
po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, olejach, smarach, środkach ochrony roślin, filtry 
olejowe), 
 odzież i tekstylia, 
 popiół z przydomowych kotłowni, 
 żarówki, 
 przeterminowane leki, 
 inne opakowania wielomateriałowe niekwalifikujące się do selektywnej zbiórki (np. sznurki, 
plandeki, itp.). 
 
Bezpośrednio na terenie nieruchomości w żółtych workach lub pojemnikach odpowiednio 
oznaczonych gromadzono tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,  
w zielonych workach lub pojemnikach odpowiednio oznaczonych szkło, w tym szkło bezbarwne  
i kolorowe, w niebieskich workach lub pojemnikach odpowiednio oznaczonych papier i tekturę,  
a w brązowych workach lub pojemnikach odpowiednio oznaczonych odpady ulegające 
biodegradacji. Natomiast zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie  
i akumulatory, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane  
i rozbiórkowe, chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych oprócz niebezpiecznych, inne 
opakowania wielomateriałowe niekwalifikujące się do selektywnej zbiórki (np. sznurki, plandeki, 
itp.), przeterminowane leki, żarówki, odpady zielone oraz odzież i tekstylia przekazywano do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w odpowiednie pojemniki. 
Odpady komunalne zmieszane oraz pozostałości z sortowania gromadzono  
na terenie nieruchomości w pojemnikach. 
 
7.6.4 Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy 
 
Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w 2020 roku na terenie Gminy Nowe Ostrowy została 
wykazana na podstawie miesięcznych sprawozdań otrzymanych od podmiotów odbierających 
odpady komunalne z terenu Gminy Nowe Ostrowy. 
W poniższych tabelach przedstawiono masę odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości  
z terenu Gminy Nowe Ostrowy w 2020 roku. 
 
 



   

  Gmina Nowe Ostrowy 
  

2020 

PSZOK- ZUK 

Gabaryt         
20 03 07 

Opony          
16 01 03 

Zmieszane 
opakowaniowe 

15 01 06 

Gruz        
17 09 04 

RTV/AGD 
20 01 36 

Suma mie-
sięczna 

I 0,68 1,02 0 0 0 1,7 

II 0 0 0 0 0 0 

III 1,06 0 0 0 0 1,06 

IV 0 0 0 0 0 0 

V-VI 5,02 0,44 1,16 2,14 2,5 11,26 

              

              

SUMA 6,76 1,46 1,16 2,14 2,5 14,02 

       

       

2020 

SELEKTYWNA ZBIÓRKA- ZUK 

Tworzywa szt. 
15 01 02 

Odpady BIO 
20 02 01 

Zmieszane 
20 03 01 

Papier     
15 01 01 

Szkło     
15 01 07 

Suma mie-
sięczna 

I 3,3 4,76 35,04 0 0 43,1 

II 5,92 0 31,64 0,18 16,06 53,8 

III 4,28 2,36 30,32 0 0 36,96 

IV 6,76 1,76 32,52 0 0 41,04 

V i VI 1,74 3,38 1,2 0,48 2,74 9,54 

              

              

SUMA 22 12,26 130,72 0,66 18,8 184,44 

 

 

Firma PreZero Service Centrum Sp. z o.o. z siedzibą  w Kutnie ul. Łąkoszyńska 127 odebrała z 
terenu naszej gminy tylko zmieszane odpady opakowaniowe  o kodzie 15 01 06 w ilości 0,98 Mg. 
 

2020 

PSZOK- SANIKO 

Szkło 
Urządzenia 
zawierające 

freony 

RTV/AGD zawiera-
jące skł. niebez-

pieczne 

RTV/AGD Gabaryty 
Op. z papieru i 

tekt. 
Opony Gruz Odzież 

17 02 02 20 01 23* 20 01 35* 20 01 36 20 03 07 15 01 01 16 01 03 17 01 07 20 01 10 

VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VII 1,9 0,055 0,315 0,203 1,28 0 0 0 0 

VIII 0 0,032 0,365 0,137 2,62 0,38 1,02 1,2 0 

IX 0 0 0 0 0,88 0 0,74 1,52 0,35 

X 0 0 0,633 0,357 2,7 0 0 0,9 0 

XI 0 0 0 0 1,24 0 0 1,46 0 

XII 0 0 0 0 0,98 0 0 0 0 

                    

SUMA 1,9 0,087 1,313 0,697 9,7 0,38 1,76 5,08 0,35 
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2020 

PSZOK- SANIKO 

    

Kable i 
inne 

Odzież Tekstylia SUMA mie-
sięczna 

    

17 04 11 20 01 10 20 01 11     

VI 0 0 0 0     

VII 0 0 0 3,753     

VIII 0,002 0 0 5,756     

IX 0 0,35 0,347 3,837     

X 0,011 0 0 4,601     

XI 0 0 0 2,7     

XII 0 0 0 0,98     

              

SUMA 0,013 0,35 0,347 21,627     

         

2020 

SELEKTYWNA ZBIÓRKA- SANIKO 

Op. z 
papieru i 
tekt. 

Op. z 
tworz. Szt. 

Op. ze 
szkła 

Odp. BIO Zmieszane 

Odpady 
kom. nie 
wymienione 
w innych 
grupach 

Odpady ule-
gające bio-
degradacji 

SUMA 
miesięczna 

15 01 01 15 01 02 15 01 07 20 01 08 20 03 01 20 03 99 20 02 01 

VI 0,72 4,52 16,6 1,52 13,06 0 0 36,42 

VII 0,72 5,52 0,94 4,96 26,64 0,84 0 39,62 

VIII 2,84 8,3 1,14 3,16 21,94 0 0 37,38 

IX 0,72 7,3 19,52 5,44 30 0 0 62,98 

X 1,96 6,14 1,3 0 27,32 0 2,14 38,86 

XI 0,58 6,96 11,76 0 18,24 0 3,86 41,4 

XII 2,42 6,06 2,04 0 20,38 0 5,04 35,94 

                  

SUMA 9,96 44,8 53,3 15,08 157,58 0,84 11,04 292,6 

 

 

 

W 2020 roku z terenu Gminy Nowe Ostrowy odebrano 288,30 Mg odpadów o kodzie 20 03 01 

zmieszane odpady komunalne. Średnio od jednego mieszkańca Gminy Nowe Ostrowy (Zgodnie 

z liczbą mieszkańców gminy  w roku sprawozdawczym, na podstawie danych pochodzących ze 

złożonych przez właścicieli deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.) odebrano w 2020 roku 97,66 kg 

zmieszanych odpadów komunalnych. W porównaniu do ubiegłego roku jest to spadek o 16,34 kg. 

 

W roku 2020 nie osiągnęliśmy wymaganego poziomu recyklingu. Poziom jaki powinniśmy 

osiągnąć jako gmina wynosił min. 50%, natomiast nasza gmina osiągnęła 42,59%. Ten niski 

poziom recyklingu wynika z różnicy masy odpadów odebranych od mieszkańców naszej gminy 

takich jak: opakowania z metali, opakowania z papieru i tektury, zmieszanych materiałów 

opakowaniowych, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań ze szkła, opakowań 

wielomateriałowych oraz papieru i tektury, których łączna masa odpadów w 2020 roku wyniosła 

158,14 Mg, a mas w/w odpadów faktycznie przygotowanych do ponownego użycia i poddanych 
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recyklingowi, której masa wynosiła 133,12 Mg. Oznacza to, że nie wszystkie produkty, które 

segregujemy nadawały się do przetworzenia. Jeżeli będziemy zwracać szczególną uwagę na 

segregację i czystość naszych odpadów znacznie większa ich ilość zostanie przetworzona,  

co pozwoli nam osiągnąć wyższy poziom recyklingu. 

 

 

7.6.5 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Ostrowach  

na terenie przyległym do oczyszczalni ścieków. Punkt ten świadczy usługi w każdą środę  

(z wyjątkiem świąt przypadających w tym dniu) w godzinach 10.00 – 13.00 oraz w ostatnią środę 

miesiąca w godzinach 10.00 – 17.00.  Mieszkańcy Gminy Nowe Ostrowy sami dostarczają 

 do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpowiednie frakcje odpadów. 

 

7.6.6 Podjęte uchwały w roku 2020. 

 Uchwala nr XVIII/116/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

(uchylona). 

 Uchwala nr XVIII/121/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty (uchylona). 

 Uchwala nr XIX/123/20 z dnia 15 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/116/20 Rady 

Gminy  Nowe Ostrowy w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez  właściciela nieruchomości (uchylona). 

 Uchwala nr XIX/124/20 z dnia 15 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/121/20 Rady 

Gminy Nowe Ostrowy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i stawki tej opłaty. 

Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn  liczby mieszkańców 

oraz stawki opłaty w wysokości 17,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej 

nieruchomość. Ponadto ustala się stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 34,00 zł, 

jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób 

selektywny. 

 Uchwała nr XX/139/20 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Ostrowy (uchylona). 

 Uchwała nr XX/140/20 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

- Uchwała określa selektywnie zebrane frakcje odpadów komunalnych odbierane 

bezpośrednio z nieruchomości właściciela w zamian za opłatę uiszczoną przez właścicieli 

nieruchomości; 

- wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki; 

- uchwała określa jakie rodzaje odpadów zebrane w sposób selektywny można dostarczyć 

do PSZOK-u; 

- określa lokalizację, częstotliwość i zasady przyjmowania odpadów do PSZOK-u. 

-  częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

 Uchwała nr XX/141/20 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za 
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gospodarowanie odpadami  komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  

w kompostowniku przydomowym. 

Ulga wynosi 2,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca  zamieszkującego daną 

nieruchomość. 

 Uchwała nr XX/142/20 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

Zmiana wzoru deklaracji nastąpiła z powodu dostosowania go do zmienionych przepisów Ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwestii oświadczenia o posiadaniu 

kompostownika i kompostowaniu odpadów komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej. 

 Uchwała nr XXI/151/20 w sprawie zmiany uchwały nr XX/139/20 w sprawie przyjęcia 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Ostrowy. 

 

 

7.7 Nieczystości ciekłe. 

 
 

7.7.1 Informacje ogólne 
 

 

Na terenie Gminy Nowe Ostrowy zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych posiadają następujące podmioty: 

1. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044  Warszawa; 

2. PreZero Service Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno; 

3. WC SERWIS SP. Z O.O. Spółka komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze; 

4. EKO-WÓZ Usługi Asenizacyjne, ul. Łąkoszyńska 198, 99-300 Kutno; 

5. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach, ul. Paderew-

skiego 3, 99-340 Krośniewice; 

6. EKO-TRANS Ireneusz Swenderski, ul. Wodna 19, 99-300 Kutno. 

 
7.7.2 Ilość nieczystości ciekłych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 

 

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE 2020 (ścieki bytowe)     

Kwartał Firmy       

 TOI TOI PreZero Se-

rvice 
WC Serwis EKO-WÓZ MZGKiM      

K-ce 
EKO-TRANS Beczka UG 

I 0,4 0 0 0 67 0 22,5 

II 1,1 0 0 0 74 0 35 

III 0,9 0 0 0 92 16,5 67,5 

IV 0,7 0 0 0 114 9 75 

SUMA: 3,1 0 0 0 347 25,5 200 

RAZEM 575,6       

 



   

  Gmina Nowe Ostrowy 
  

7.7.3 Podjęte uchwały w roku 2020. 

 

 Uchwała nr XXV/188/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek 

opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

W uchwale ustala się górną stawkę opłaty za usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli  nieruchomości, którzy na mocy odrębnej uchwały nie są 

obowiązania do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  na rzecz Gminy 

Nowe Ostrowy: 

- w przypadku selektywnej zbiórki 200,00 zł za 1m3; 

- w przypadku nieselektywnej zbiórki 400,00 zł za 1m3. 

Ponadto określa górną stawkę opłaty za usługi w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 50,00 zł za 1m3. 
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VIII. Edukacja 
 

Na terenie gminy funkcjonują placówki oświatowe, których organem prowadzącym jest Gmina 

Nowe Ostrowy: 

- Gminne Przedszkole w Ostrowach 

oraz dwie szkoły podstawowe: 

-  Szkoła Podstawowa im. Mieczysławy Butler w Ostrowach, 

-  Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie. 

z oddziałami przedszkolnymi dla dzieci sześcioletnich. 

 

 

8.1 Przedszkole 

 

W 2020 roku funkcjonowało jedno  gminne przedszkole, w którym dzieci uczyły się 

w 2 oddziałach: 3-4 latków, 5- latków. Do przedszkola uczęszczało 36 dzieci, w tym 23 

dziewczynki i 13 chłopców: 

   8 dzieci 3 letnich 

 16 dzieci 4 letnich 

 12 dzieci 5 letnich 

W placówce zatrudnione były następujące osoby: trzech nauczycieli mianowanych w tym jeden 

nauczyciel specjalista współorganizujący kształcenie dziecka posiadającego opinię o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

nauczyciel kontraktowy, nauczyciel logopeda w wymiarze 6 godz. tygodniowo (w tym 3 godziny 

stanowiły uzupełnienie etatu w Szkole Podstawowej w Ostrowach), nauczyciel języka 

angielskiego 1,5 godz. tygodniowo i nauczyciel religii 1,5 godz. tygodniowo (uzupełniający etat 

Szkoły Podstawowej w Ostrowach) , woźna oddziałowa oraz dwie woźne oddziałowe na etat,  

zatrudnione  przez  Urząd Gminy. 

 W związku z pandemią COVID – 19  od 16 marca 2020 r. zostały zawieszone zajęcia 

opiekuńczo – wychowawcze. Od 23 marca przez nauczycieli była prowadzona praca zdalna. 

Nauczyciele realizując podstawę programową wychowania przedszkolnego nawiązywali  

i utrzymywali  kontakt z rodzicami poprzez stronę internetową przedszkola, drogą e-mailową, 

aplikację Messenger, kontakt telefoniczny lub SMS. Zadania były zamieszczane codziennie na 

stronie internetowej przedszkola w specjalnie stworzonej zakładce: Kreatywnie w domu. 

Nauczyciele zapoznawali rodziców z tematem dnia, celami ogólnymi i szczegółowymi, 

zamieszczając instrukcje jak pracować z dzieckiem, ilustracje, propozycje zabaw, zadań  

do wykonania, kart pracy, linki do stron internetowych, które prowadziły do osiągnięcia 

zamierzonych celów. Rodzice na bieżąco mogli konsultować się z nauczycielami. 

 Wszystkie dzieci uczęszczające na zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne zostały objęte zdalną 

opieką specjalistyczną. Nauczyciele przesyłali ćwiczenia do pracy indywidualnej, pozostając  

w kontakcie z rodzicami.  Od 19 maja 2020 r. w przedszkolu prowadzone były zajęcia 

rewalidacyjne dla dziecka  posiadającego Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka i Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
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8.2 Szkoły Podstawowe 

 

Na terenie gminy Nowe Ostrowy funkcjonują 2 szkoły podstawowe: Szkoła  Podstawowa 

 im. Mieczysławy Butler w Ostrowach oraz Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą  

w Imielnie . 

 

8.2.1  Szkoła  Podstawowa im. Mieczysławy Butler w Ostrowach 

 

W roku 2020 w Szkole Podstawowej w Ostrowach nauką objętych było w 12 oddziałach łącznie 
196 uczniów, z czego  12 dzieci w oddziale przedszkolnym, 184 uczniów w klasach I-VIII.  
Ponadto jeden uczeń realizował obowiązek szkolny w ORE Niezabudka w Kutnie w klasie 
czwartej Szkoły Podstawowej. 
W szkole zatrudnionych było 28 nauczycieli: 
  -  24 nauczycieli pełnozatrudnionych 
  -  3 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin 
- 1 nauczyciel przebywał  na urlopie dla poratowania zdrowia. 
Wszyscy nauczyciele mają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym i pełne 
kwalifikacje do nauczania zajęć edukacyjnych. 
W szkole zatrudnieni są następujący pracownicy administracji i obsługi: 
  -  1 referent 
  -  1 intendent 
  -  1 kucharka 
  -  2 pomoce kuchenne 
  -  4 sprzątaczki 
W szkole działa świetlica dla wszystkich dzieci dojeżdżających do szkoły i dla chętnych uczniów 
w godzinach 6:30 do 8:00, od 12:00 do 15:30. Łącznie ze świetlicy korzysta 52 uczniów klas 0- 3, 
natomiast ze stołówki szkolnej korzysta 66 uczniów klas 0-3. 
  
 
8.2.2 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie 

 
W roku 2020/21 w  Szkole Podstawowej w Imielnie nauką objętych było 79 uczniów, w oddziale 
przedszkolnym 15 dzieci 5 i 6 letnich. W szkole jest 8 oddziałów klasowych i oddział 
przedszkolny. Do szkoły uczęszcza 13 uczniów ze specyficznymi lub specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, 16 uczniów wymaga specjalistycznej pomocy logopedycznej. Dla jednego ucznia 
z autyzmem zatrudniono nauczyciela współorganizującego kształcenie. Zatrudnionych jest 19 
nauczycieli, w tym pełnozatrudnionych 12, pozostali to niepełnozatrudnieni. W szkole 
zatrudnionych jest 4 pracowników administracji i obsługi.  W szkole funkcjonują również: świetlica 
i stołówka szkolna, z których korzysta większość uczniów. 
 
 
8.2.3 Funkcjonowanie szkół w okresie pandemii 
 

Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 funkcjonowanie szkół w roku 2020 zdecydowanie 
różniło się do poprzednich. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 11 marca 
2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związ-
ku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1 we wszystkich placówkach 
oświatowych i Gminnym Przedszkolu zostały zawieszone zajęcia od dnia 12.03.2020 r. począt-
kowo (do dnia 25 marca), następnie okres ten przedłużono do 26 czerwca, dzieci w roku szkol-
nym 2019/2020 nie wróciły już do szkoły na zajęcia stacjonarne. 
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Kalendarium najważniejszych zmian w systemie oświaty wynikających z epidemii 
 koronawirusa: 

 od 12 marca – nastąpiło czasowe zawieszenie działalności dydaktycznej, wychowawczej 
 i opiekuńczej jednostek systemu oświaty; 

 od 16 marca – realizowane były działania przygotowawcze do obowiązkowej pracy jedno-
stek systemu oświaty w trybie zdalnym; 

 od 25 marca – jednostki systemu oświaty realizowały zadania z wykorzystaniem metod 
 i technik kształcenia na odległość (lub w inny sposób); 

 16-18 czerwca – został przeprowadzony egzamin ósmoklasisty; 

 26 czerwiec – zakończenie roku szkolnego 2019/2020; 

 31 lipca – ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty; 

 1 września - uczniowie rozpoczynają rok szkolny 2020/2021 i wracają do szkół, do 
 nauczania w trybie stacjonarnym; 

 od 24 października do dnia 8 listopada – ograniczenie w całości funkcjonowania szkół 
podstawowych w zakresie dotyczącym klas IV-VIII /nauka zdalna/ 

 od 9 listopada - ograniczenie w całości funkcjonowania szkół podstawowych /nauka  
zdalna wszystkich uczniów/ 

 
 
W pierwszym okresie pracy zdalnej tj. w drugiej części roku szkolnego 2019/2020 pracowan 

o trochę po omacku, intuicyjnie, korzystając z tego, co było dostępne i z narzędzi, którymi 

wszyscy uczniowie umieli się posługiwać. Nauczyciele korzystali z własnego sprzętu i internetu, 

część uczniów korzystała ze sprzętu wypożyczonego ze szkoły. Czas ten został wykorzystany 

 by doskonalić swoje umiejętności, a szkołę doposażyć w niezbędny sprzęt. Również do 

rodziców skierowano uwagi, co mogą zrobić, w jaki sposób się przygotować na drugą falę 

pandemii, a co za tym idzie na prawdopodobne zamknięcie szkół. Od początku roku szkolnego 

2020/2021 szkoły przygotowały wewnętrzne procedury działania i reagowania w różnych 

sytuacjach w czasie rozprzestrzeniania się COVID – 19. Regulaminy szkolne zmodyfikowano 

pod kątem zachowania standardów  w zakresie reżimu sanitarnego, statut szkoły, program 

wychowawczo – profilaktyczny także dostosowano na potrzeby nauczania zarówno w systemie 

stacjonarnym, jak i zdalnym. W pomieszczeniach lekcyjnych każdemu uczniowi przydzielono 

jeden stolik, uczeń  miał możliwość pozostawienia w szkole podręczników i przyborów w swojej 

szafce.  W szkole wydzielono strefy na korytarzach dla poszczególnych klas na czas przerw 

międzylekcyjnych, opiekę sprawowali nauczyciele kończący zajęcia w danej klasie do czasu 

przyjścia nauczyciela prowadzącego następne zajęcia. Takie działania ograniczyły kontakty 

między uczniami poszczególnych klas, co było istotnym elementem reżimu sanitarnego. 

Bardzo ważnym zadaniem realizowanym już podczas wakacji było  wprowadzenia do szkół             

edziennika LIBRUS oraz korzystanie z jednolitej platformy edukacyjnej Office umożliwiającej 

kompleksowe uczenie się zdalnie. We wrześniu odbyły się odpowiednie szkolenia dla nauczycieli 

i uczniów. W okresie nauczania zdalnego uczniowie logują się na platformie Microsoft w aplikacji 

Teams i  korzystają z dostępnych komunikatorów. Zajęcia zdalne  odbywały się w czasie 

rzeczywistym zgodnie z planem lekcyjnym i trwały 45 minut, z możliwością skrócenia  

na konsultacje i dodatkowe wyjaśnienia tematu. 
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8.3 Finanse oświaty 
 

Łączne wydatki z budżetu gminy na oświatę w roku 2020 wynosiły 5 365 084,45 (cały dział 801). 

Wydatki na oświatę w podziale na poszczególne szkoły i przedszkole z budżetu gminy 

kształtowały się następująco: 

-Szkoła Podstawowa w Ostrowach – 2 967.612,21 zł 

-Szkoła Podstawowa w Imielnie – 1.551.976,02 zł 

-Przedszkole w Ostrowach – 397.518,49 zł. 

Subwencja oświatowa w roku 2020 wyniosła – 2 940.485,00 zł. 
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IX. Kultura, sport i rekreacja 

 
9.1 Gminna Biblioteka Publiczna 
 

W 2020 r. w gminie funkcjonowała 1 biblioteka. Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
dostosowany jest 1 budynek biblioteki, znajdujący się w Nowych Ostrowach 80A. 

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosił 17602 woluminy, zaś na koniec roku – 16320 
woluminy. Z powodu zaczytania, nieprzydatności lub dezaktualizacji zubytkowano 1770 
woluminów. Przybyło 488 woluminów. 

W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 5,2 na dzień 1 stycznia 2020 
r. oraz 4,8 na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Na początku roku (koniec stycznia) zarejestrowano 123 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec 
roku liczba ta wyniosła 262. 

W ciągu roku z usług biblioteki skorzystało  2573 czytelniczek i czytelników (wypożyczalnia + 
czytelnia), którzy skorzystali łącznie z 4331 woluminów(wypożyczalnia) + 750 woluminów 
(udostępnienia na miejscu). Razem 5081 woluminów. 

Biblioteka nie zapewniała katalogu on- line. Nie było w związku z tym możliwości zdalnego 
składania zamówień. 

W poprzednim roku wzbogacono zbiory biblioteki m.in. o następujące pozycje: 

 Książki z literatury pięknej dla dorosłych 

 Książki z literatury pięknej dla dzieci 

 Literatura faktu i biografie 

 Książki historyczne, szczególnie literatura tzw. „obozowa” i okres II wojny św. 

 

Biblioteka zatrudniała 1 pracownicę.   

W bibliotece użytkowano 3 komputery z dostępem do szerokopasmowego Internetu. 

 

W 2020 r. Biblioteka zorganizowała tylko kilka wydarzeń z powodu panującej pandemii 
 i obostrzeń sanitarnych z tym związanych: 

 1 lekcję biblioteczną dla uczniów klasy I  szkoły  zlokalizowanej na terenie gminy, mającą 
na celu promocję czytelnictwa (13 osób) 

 Prelekcję dla członków organizacji pozarządowych i rolników n/t zasad sprzedaży 
własnych produktów (15 osób) 

 Konkurs fotograficzny „Wakacje z książką” (5 osób) 

 „Narodowe czytanie” (17 osób) 

 

W pomieszczeniach biblioteki funkcjonuje sala fitness dla mieszkańców, z której w ciągu roku 
skorzystało 75 osób. 

 

W 2020 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 92 037,49 
zł. 

 

W związku z pandemią wiele bibliotek zarejestrowało dość duży spadek czytelnictwa. GBP  
w Nowych Ostrowach taka sytuacja nie dotknęła. W stosunku do roku 2019 czytelników 
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zarejestrowanych było  tylko o dwóch mniej. Podobnie sytuacja wyglądała, jeśli chodzi o ilość 
wypożyczeń. Nie było dużej różnicy in minus w tej liczbie, mimo że placówka była zamknięta 
przez dwa miesiące z powodu sytuacji sanitarno – epidemiologicznej w kraju i obostrzeń z tym 
związanych. Wymagało to jednak dużo większego zaangażowania kadry i poświęcenia każdemu 
czytelnikowi większej ilości czasu w stosunku do okresu przed pandemią. 

W okresie 16 marca – 8 maja 2020r. Biblioteka była nieczynna dla czytelników z powodu 
ogłoszenia stanu pandemii w kraju. Kadra częściowo wykonywała pracę wewnętrzną,  
a częściowo wykorzystywała  urlop wypoczynkowy. Po informacjach rządowych na temat 
możliwości otwarcia bibliotek, w porozumieniu z Sanepidem i zaleceniami Biblioteki Narodowej, 
sposób wypożyczania zbiorów uległ zmianie. Czytelnicy nie mieli wolnego dostępu do półek. 
Wszystkie zwracane książki kierowane były na kilkudniową kwarantannę. Książki  
do wypożyczenia podawał  bibliotekarz. W widocznych miejscach umieszczone były informacje  
o zasadach funkcjonowania w okresie pandemii. Biblioteka do końca roku pracowała w reżimie 
sanitarnym. 

 

Przy innych wydarzeniach kulturalnych Biblioteka była współorganizatorem. Informacje w punkcie 
9.2. 

 

 

9.2 Świetlica Środowiskowa 
 

W Gminie Nowe Ostrowy w 2020 roku funkcjonowała Świetlica Środowiskowa. Budynek Świetlicy 
nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W Świetlicy Środowiskowej 
 do końca sierpnia użytkowano 6 komputerów; od września 3 komputery z dostępem  
do szerokopasmowego Internetu. W Świetlicy funkcjonuje Siłownia i Gminna Wypożyczalnia 
Rowerów. Z siłowni skorzystało 50 osób, ze względu na pandemię i późniejszy remont 
 w Świetlicy z siłowni można było korzystać tylko w pierwszym kwartale i w wakacje 2020 roku. 
 W chwili obecnej siłownia została przeniesiona do sali rehabilitacyjnej w Klubie Seniora. 
 Z  Wypożyczalni Rowerów w okresie od 1 kwietnia do 31 października skorzystało 16 osób. 

Od 1 lipca ruszyła w Świetlicy Gminna Wypożyczalnia Gier Planszowych – skorzystało z niej  
5 osób. Wypożyczalnia nie generowała żadnych kosztów. 

Przy Świetlicy funkcjonują następujące grupy artystyczne: zespół wokalny OKTAWA i grupa 
rękodzieła artystycznego, zrzeszające  mieszkanki i mieszkańców. Niestety w związku z sytuacją 
epidemiologiczną w kraju nie odbył się żaden wyjazd zespołu OKTAWA. Zorganizowano 40 
godzin (tj. 20 dni zajęć wokalnych, które można zaklasyfikować jako muzyczne i 10 godzin (tj. 5 
dni) zajęć rękodzieła artystycznego, które można zaklasyfikować jako plastyczne, z których 
skorzystało 175 osób. 

We wrześniu Świetlica ogłosiła konkurs plastyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych  
z terenu gminy oraz do dzieci z gminnego przedszkola pt. „Ptaki w mojej okolicy”. Z trzech 
placówek wpłynęły zgłoszenia 4 osób z Gminnego Przedszkola w Ostrowach. 

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział łącznie 250 mieszkanek i mieszkańców. 

Natomiast przy niżej wymienionych działaniach Świetlica Środowiskowa i Gminna Biblioteka 
Publiczna ściśle ze sobą współpracowały: 

 bal karnawałowy dla dzieci (90 osób). 

 zorganizowano 2 wyjazdy do kina (76 osób), 

 warsztaty zimowe dla dzieci i młodzieży (50 osób), 

 2 koncerty – 1 Noworoczny (280 osób) i 1 z okazji Dnia Kobiet (100 osób), 
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We wspólnych wydarzeniach wzięło udział łącznie 596 mieszkanek i mieszkańców Gminy. 

Koszty funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi 
wyniosły 51.438,33 zł: wynagrodzenia ze składkami dla pracownika świetlicy – 31.082,96 zł, 
koszt zatrudnienia specjalisty w ramach umowy zlecenia – 8.305,80 zł., pozostałe to koszty 
utrzymanie świetlicy, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości itp. 

 

9.3  Sport, rekreacja i integracja 
 

9.3.1 Wykaz i stan infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 

 
 boisko wielofunkcyjne typu Orlik w msc. Ostrowy, stan dobry. Obiekt użytkowany przez 
uczniów w godz. pracy szkoły oraz przez innych chętnych w dni pracy lokalnego animatora 
sportu, od poniedziałku do soboty;    

 boisko wielofunkcyjne przy szkole w Imielnie – stan dostateczny. Użytkowane głównie 
przez uczniów w godzinach pracy szkoły, a także przez dzieci i młodzież w godzinach 
popołudniowych. Obiekt wymaga ponownej naprawy ogrodzenia oraz poprawienia jakości 
sztucznej nawierzchni; 

 obiekt piłkarski – pełnowymiarowe boisko trawiaste oraz budynek szatniowo-gospodarczy   
w msc. Ostrowy; obiekt gminny użytkowany przez LKS Ostrovia Ostrowy; stan techniczny obiektu 
dostateczny. Obiekt przechodził weryfikację i został dopuszczony przez ŁZPN do rozgrywek 
seniorów na poziomie A klasy. Klub zgłasza potrzebę remontu i modernizacji płyty boiska; 

 siłownia w świetlicy środowiskowej w Ostrowach – przeniesiona w 2018 roku z Nowych 
Ostrów, stan urządzeń dobry, urządzenia dostępne  w godz. pracy świetlicy; 

 siłownia /kilka urządzeń rehabilitacyjnych/ w Bibliotecznym Centrum Kultury i Edukacji  
w Nowych Ostrowach; 

 siłownie zewnętrzne w Ostrowach-Cukrowni, Nowych Ostrowach i Bzówkach /Otwarta 
Strefa Aktywności/ – stan dobry, urządzenia ogólnodostępne. 

 boisko sportowo rekreacyjne do piłki nożnej i siatkówki w Nowych Ostrowach o wymiarach 
40 x 20 m. Obiekt wybudowany w 2020 roku z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach zadania pn. „Budowa boiska sportowo – rekreacyjnego w miejscowości 
Nowe Ostrowy (Wykonanie nawierzchni i montaż osprzętu sportowego)”. Realizatorem zadania 
było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy 

 place zabaw w miejscowościach w Ostrowach-Cukrowni, Nowych Ostrowach i Bzówkach 
oraz przyszkolne place zabaw w Ostrowach i Imielnie. 

 

 

W 2020 roku Gmina Nowe Ostrowy przystąpiła do opracowania dokumentacji aplikacyjnej  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poddziałania 19.2 Rozwój ogólnodostępnej  
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej na następujące 
zadania: 

 

 „Zagospodarowanie działki nr 64 na potrzeby placu zabaw wraz z elementami siłowni  
w miejscowości Grochów” – wnioskodawca OSP Grochów; 

 „Zagospodarowanie działki nr 122 na potrzeby placu zabaw wraz z elementami siłowni  
w miejscowości Wola Pierowa” – wnioskodawca OSP Wola Pierowa. 

 

Zadania znalazły się na liście objętej dofinansowaniem w związku z tym w obecnym roku 
powstaną dwa nowe miejsca infrastruktury rekreacyjnej tj. nowoczesne place zabaw 
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 z elementami siłowni plenerowej dostępne dla mieszkańców gminy. 

 

9.3.2 Działalność sportowa 

 

Na terenie gminy Nowe Ostrowy jedynym  funkcjonującym klubem sportowym jest Ludowy Klub 
Sportowy „Ostrovia” - upowszechniający kulturę fizyczną i sport. Klub w roku 2020 prowadził 
dwie drużyny piłki nożnej (młodzieżową i seniorów), które brały udział w rozgrywkach ligowych   
w ramach rozgrywek organizowanych przez Łódzki Związek Piłki Nożnej. 

 

9.3.3 Działalność  kulturalna, rekreacyjna i integracyjna. 
 
Ze względu na pandemię w roku 2020 odbyły się tylko nieliczne imprezy związane 
 z działalnością kulturalną, rekreacyjną i integracyjną, głównie w I kwartale 2020 roku. Część  
z nich została opisana w punktach dotyczących funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej  
i Świetlicy Środowiskowej. 
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X. Pomoc społeczna, ochrona zdrowia 

 
10.1 Pomoc społeczna 
 
 Pomocą społeczną w różnych formach w 2020r. objętych było 288 rodzin, a w nich 501 
osób. Główne powody udzielenia pomocy to: bezrobocie, niepełnosprawność, ubóstwo, 
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 
przemoc i alkoholizm. 
  
W 2020r. wypłacono następujące świadczenia z pomocy społecznej: 

 Zasiłki stałe dla 48 osób na kwotę 239 608,00zł. 

 Zasiłki okresowe dla 76 osób na kwotę 117 149,00zł. 

 Zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 195 osób na kwotę 71 325,00zł. 
  
Z programu „Posiłek w szkole i w domu” w formie zasiłków na zakup posiłku oraz obiadów     
skorzystało 195 osób i rodzin na kwotę 211 230,00zł. 

 Składki zdrowotne od zasiłków stałych odprowadzono dla 28 osób na kwotę 18 901,00zł. 

 Składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych odprowadzono dla 49 osób na kwotę 58 
421,00zł. 

 Karta Dużej Rodziny, wydano 12 kart, liczba rodzin objętych wsparciem 8, liczba dzieci 
objętych wsparciem 4. 
 
Pobyt w domach pomocy społecznej sfinansowano dla 11 osób na kwotę 304 773,00zł. 
 
  
W 2020r. wydatkowano na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, 
świadczenia rodzicielskie, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jednorazowe 
świadczenie "Za życiem", składki społeczne, fundusz alimentacyjny oraz koszty obsługi kwotę  
1 952 236,22zł. 
 
 
Wydatki na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz liczba świadczeń za 2020 r. 
 

 Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń wydatki 
1 Zasiłki rodzinne 2 216 261 328,81zł 
2 Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym 

z tyt.: 
1 446 155 448,39zł 

2.1 Urodzenie dziecka 9 9 000,00zł 
2.2 Opieki nad dzieckiem w czasie 

korzystania z urlopu wychowawczego 
32 12 595,09zł 

2.3 Samotnego wychowania dziecka 158 32 350,51zł 
2.4 Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 
158 17 366,04zł 

2.5 Rozpoczęcia roku szkolnego 200 13 626,45zł 
2.6 Podjęcie przez dziecko nauki w szkole 

poza miejscem zamieszkania 
496 33 602,00zł 

2.7 Wychowanie dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 

393 36 908,30zł 

 Razem  416 777,91 
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Wydatki na świadczenia rodzinne zgodnie z tzw. mechanizmem „złotówka za złotówkę” w roku 
2020 wyniosły 12 197zł. 
 
 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 
 
Wydatki na jednorazową zapomogę tytułu urodzenia dziecka oraz liczba świadczeń za 
2020r. 
 

Jednorazową zapomogę 
tytułu urodzenia dziecka 

Liczba świadczeń Wydatki 
15 15 000zł 

 
 

Świadczenia opiekuńcze: 
 

Wydatki na świadczenia opiekuńcze oraz liczba świadczeń za 2020R. 
 
 Liczba świadczeń Wydatki 
zasiłek pielęgnacyjny 1 160 248 592,22zł 
świadczenie pielęgnacyjne 460 808 379,00zł 
specjalny zasiłek opiekuńczy 50   30 780,00zł 
 

 
 

Świadczenie rodzicielskie 
 
Świadczenie rodzicielskie Liczba świadczeń Wydatki 

57 53 121,90zł 
 

 
Zasiłek dla opiekuna 

 
Zasiłek dla opiekuna Liczba świadczeń Wydatki 

7 4 340,00zł 
 

 
"Za życiem" 

 
Świadczenie "za Życiem" Liczba świadczeń Wydatki 

1 4 000,00zł 

 

 

 

10.2 Fundusz alimentacyjny 
 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 
 
W 2020 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach złożone zostały 
22 wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wydano 22 decyzje  
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w tej sprawie, z czego 22 miały charakter przyznający. Na podstawie tych decyzji wypłacono 
świadczenia w łącznej kwocie: 128 357,00zł która jest niższa w porównaniu z rokiem 2019. 
W roku 2020 nastąpiło podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń 
 z funduszu alimentacyjnego oraz wprowadzono zasadę „złotówka za złotówkę”. W nowym 
brzmieniu przepis obowiązuje od 1 lipca 2020 roku gdzie  po raz pierwszy miał  zastosowanie 
przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeni owy 
 rozpoczynający się od dnia 1 października 2020 roku. 
Wysokość świadczeń alimentacyjnych przyznawana jest w kwocie bieżąco zasądzonych 
alimentów, jednak nie wyższej, niż 500,00 zł na jedno dziecko. 
 

 

Działania wobec dłużników alimentacyjnych. 
 
Działanie wobec dłużników to długotrwały i złożony proces mający na celu uskutecznienie 
egzekucji alimentacyjnej. Odzyskane i wpłacane kwoty od dłużników alimentacyjnych z tyt. 
świadczeń alimentacyjnych, są rozłożone zgodnie z art. 27 ww. ustawy na: 
• 40 % dla organu właściwego wierzyciela 
• 60 % dla budżetu państwa. 
 
W 2020r. wystąpiono do komorników z 22 wnioskami o przyłączenie do postępowania 
egzekucyjnego. 
W 2020r. przekazano do prokuratury 13 zawiadomień o uchylaniu się od wykonania 
obowiązku alimentacyjnego określonego w art. 209 -Kodeksu Postępowania Karnego. 
Łączna kwota zadłużenia dłużników alimentacyjnych na koniec 2020r. wynosi:     
 1 336 709,95zł. 
W 2020 roku odzyskano od dłużników łączną kwotę w wysokości: 76 820zł. 
 
 

10.3 Pozostałe świadczenia realizowane przez GOPS 
 
- Świadczenie wychowawcze za rok 2020 otrzymało 346 rodzin dla 493 dzieci. 
Wydatki poniesione na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi stanowiły kwotę  
3 001 414,70zł. 

 
- Programem „Dobry Start” objęto 277 rodzin i skorzystało 393 dzieci. Ogółem poniesione koszty 
na program „Dobry Start” wyniosły 121 850,00zł. 
 
W 2020r. Wypłacono pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. 
Stypendium szkolne otrzymało 36 uczniów, na ten cel wydatkowano kwotę  29 302,00zł. 
 
W 2020r. wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę   41 218,00zł., z których 
beneficjentami było 38 osób i rodzin. 
 
Dodatki energetyczne otrzymało 13 osób na kwotę 1 884,86zł. 
 
 Zadania z zakresu wspierania rodziny, realizowane były poprzez pracę asystenta rodziny. 
Usługi były świadczone w 8 rodzinach, w których znajduje się 16 dzieci. 
Zatrudnienie asystenta finansowane było ze środków pozyskanych z Resortowego Programu 
Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2020 – 850zł. oraz środków własnych gminy – 19 
272,00zł. 

  
W roku 2020 gmina poniosła koszty związane z dofinansowaniem do pobytu  
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w spokrewnionej rodzinie zastępczej dla 2 dzieci, w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej dla 4 
dzieci oraz w zawodowej rodzinie zastępczej dla 3 dzieci. 
Ogółem koszt zadania to kwota 18 925,00zł. 
Dla osób uzależnionych od alkoholu bądź z problemem alkoholowym w GOPS-ie prowadzony był 
Punkt Terapii. W roku 2020 z pomocy terapeuty skorzystało 17 osób. 
 
 W roku 2020 na terenie gminy działania prowadził także Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do którego wpłynęło 10 formularzy „Niebieskiej Karty”. 
Ogółem procedurą „Niebieskiej Kary” objętych było 10 rodzin. 
 

 
10.4 Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w czasie pandemii 
COVID-19 ( koronawirusa ) w 2020r. 
 
Od początku wystąpienia pandemii COVID-19 wsparcie Ośrodka funkcjonowało na wszystkich 
dotychczasowych płaszczyznach. Udzielono pomocy finansowej i pracy socjalnej w 288 
rodzinach. 
Z uwagi na zamknięcie szkół zapewniono pomoc rodzinom, w których dzieci korzystały wcześniej 
z posiłków w szkole opłacanych przez GOPS- w zależności od potrzeb, była to pomoc finansowa. 
Pracownicy socjalni  dostarczali zakupy osobom będącym na kwarantannie (5 osób i rodzin) oraz 
osobom starszym będącym w grupie wysokiego ryzyka (7 rodzin) . 
Przez cały czas zapewniona była ciągłość pracy, dzięki temu bez opóźnień realizowane były 
wypłaty wszystkich świadczeń pieniężnych. 
Wszystkie powyższe działania są nadal kontynuowane a pracownicy socjalni oraz asystent 
rodziny, mimo pandemii podejmują bezpośrednią pracę w środowisku. 
 

10.5 Ochrona zdrowia 

W gminie Nowe Ostrowy w 2020r. funkcjonowała jedna placówka opieki zdrowotnej tj. NZOZ  
w Wołodrzy /popularnie nazywany Ośrodkiem Zdrowia/, która zapewnia świadczenia   
podstawowej opieki zdrowotnej. W ośrodku funkcjonują również dwie poradnie specjalistyczne 
 tj. poradnia ginekologiczna i poradnia stomatologiczna. Personel medyczny placówki to 5 
lekarzy, 2 pielęgniarki i położna. W 2020r. udzielono ok. jedenastu tysięcy porad, które dotyczyły 
najczęściej: cukrzycy, nadciśnienia, niewydolności serca, miażdżycy, ostrego zapalenia nosa  
i gardła, zapalenia oskrzeli, zapalenia żołądka, zapalenia stawów, zapalenia kręgosłupa, 
zwyrodnienia kręgosłupa, bóle grzbietu, zapalenia skóry. 

W gminie Nowe Ostrowy funkcjonują dwa punkty apteczne, w Nowych Ostrowach i w Ostrowach 
– Cukrowni w których pracują technicy farmacji. 
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XI. Bezpieczeństwo 
 

11.1 Bezpieczeństwo publiczne - dane ze sprawozdania policji 

 
Dane na temat przestępczości zostały przekazane przez  Komisariat Policji  
w Krośniewicach i obejmują zbiorcze zestawienie zdarzeń z terenu trzech gmin: 
Krośniewice, Dąbrowice i Nowe Ostrowy. 
 

1. Przestępczość o charakterze kryminalnym. W 2020 roku wszczęto 169 postępowań 
przygotowawczych w sprawach o przestępstwa kryminalne, tj. o 43 mniej niż w 2019 roku. 
2. Przestępstwa o charakterze gospodarczym. W 2020 roku zaistniało 1 przestępstwo o 
charakterze gospodarczym. Tak, jak w roku 2019. 
3. Zagrożenia w ruchu drogowym. W 2020 roku odnotowano łącznie 20 wypadków i 68 kolizji 
w których liczba rannych wyniosła 17. Liczba zabitych wyniosła 8. Na terenie Gminy Nowe 
Ostrowy odnotowano 3 wypadki i 8 kolizji. 1 osoba została ranna. 
W 2020 roku porównując dane statystyczne z roku 2019, odnotowano wzrost ogólnej liczby 
wypadków i ofiar śmiertelnych. Spadła natomiast liczba kolizji drogowych i liczba osób rannych w 
wyniku zdarzeń drogowych. 
4. Przestępczość nieletnich. W 2020 roku w kategorii przestępczości ogólnej ujawniono  
7 nieletnich sprawców czynów karalnych. 
5. Działalność prewencyjna na rzecz utrzymania porządku publicznego. W 2020 roku 
policjanci Komisariatu Policji w Krośniewicach ogółem wykonali 1932 służby w ramach służb 
patrolowych i obchodowych. W rozbiciu na poszczególne rodzaje służb sytuacja przedstawia się 
następująco: 
a) policjanci służb patrolowych – 981 służb, 
b) policjanci służb obchodowych – 951 służb. 
Ponadto policjanci prewencji w 2020 roku wylegitymowali 3607 osób, zatrzymali 20 osób 
poszukiwanych w celu doprowadzenia do ZK lub AŚ. 
6. Zagadnienia przemocy w rodzinie. Policjanci KP w Krośniewicach w ramach czynności 
służbowych ściśle współpracują z Zespołem Interdyscyplinarnym oraz Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach. 
Dzielnicowi jednostki policji z Krośniewic wykonują czynności związane  z przemocą w rodzinie w 
ramach grup roboczych. Policjanci podejmują działania związane z przemocą w rodzinie, 
określone w ustawie o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i aktach wykonawczych wydanych 
na jej podstawie. Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Krośniewicach realizują wytyczne 
Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2011 roku oraz przepisy Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty”. W 2020 roku na 
terenie działania Komisariatu Policji w Krośniewicach odnotowano 198 interwencji domowych, z 
czego w 18 przypadkach stwierdzono zagrożenie przemocą w rodzinie i sporządzono formularz 
„Niebieska Karta – A” wszczynający procedurę. 
7. Przeciwdziałanie Alkoholizmowi. Komisariat prowadzi działania w ramach Ustawy                    
z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
dotyczy sprzedaży napojów alkoholowych osobom, które nie ukończyły 18 roku życia. Celem 
działań jest przeciwdziałanie demoralizacji wśród nieletnich oraz skuteczne egzekwowanie prawa 
zakazującego sprzedaży napojów alkoholowych osobom małoletnim. W 2020 roku dzielnicowi 
skierowali 15 wniosków do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, mniej o 1 w 
porównaniu do 2019 roku. 
8. Zagadnienia wykroczeń: W 2020 roku policjanci z Komisariatu Policji z Krośniewic ujawnili 
łącznie 650 wykroczeń: 
- złożono 68 wniosków o ukaranie do sądu, 
- nałożono łącznie 152 mandaty karne, 
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- zastosowano 468 środków oddziaływania poza karnego tj. pouczenia za popełnione 
wykroczenia. 
9. Interwencje. Funkcjonariusze z Krośniewic przeprowadzili łącznie 1273 interwencje. 
10.  Zabezpieczenie imprez, uroczystości. Policjanci z Komisariatu Policji                                     
w Krośniewicach zabezpieczali 1 uroczystość. 
11. Przedsięwzięcia w zakresie prewencji kryminalnej. Policja z Krośniewic w 2020 roku 
przeprowadzili 5 spotkań z przedstawicielami społeczeństwa w tym z dziećmi, młodzieżą oraz  
z pedagogami z terenu działania Komisariatu Policji. Na spotkaniach poruszano tematy 
odnoszące się do przemocy rówieśniczej, agresji, środków odurzających i psychotropowych, 
cyberprzemocy oraz odpowiedzialności prawnej osób nieletnich za popełniane czyny. W okresie 
wakacji oraz ferii zimowych prowadzone były wzmożone kontrole punktów sprzedaży alkoholu 
oraz miejsc grupowania się młodzieży. 
Podjęte działania w ramach wspomagania Wydziału Ruchu Drogowego z Kutna to: „Niechronieni 
uczestnicy ruchu drogowego” i „Poszukiwany”. 
 

11.2 Ochrona Przeciwpożarowa 
 
 

Celem statutowym OSP jest prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie 
pożarom i innym zagrożeniom, udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów i przy likwidacji 
innych miejscowych zagrożeń, informowanie mieszkańców o zagrożeniach pożarowych  
i ekologicznych oraz o sposobach ochrony przed nimi, rozwijanie i propagowanie wśród swoich 
członków kultury fizycznej i sportu oraz organizowanie działalności kulturalno-oświatowej  
i rozrywkowej. 

Na terenie gminy Nowe Ostrowy funkcjonuje 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: 
w Bzówkach, w Grochowie, w Imielnie, w Ostrowach-Cukrowni i w Woli Pierowej, zrzeszających 
łącznie 127 członków w tym 92 członków czynnych i 6 kobiet. Ze względu na szczególne 
położenie przy drodze krajowej nr 91, dochodzi tutaj do wielu wypadków które wymagają 
interwencji Straży Pożarnej. Zwiększone jest także zagrożenie chemiczno-ekologiczne z powodu 
transportowania drogami krajowymi niebezpiecznych materiałów. Jednostka OSP Grochów od 
roku 2013 działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo –Gaśniczego. Zgodnie  
z porozumieniem zawartym z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie 
jednostka ta w ramach systemu prowadzi działania ratowniczo – gaśnicze na terenie powiatu 
kutnowskiego, a w szczególności walkę z pożarami, ratownictwo techniczne oraz w zakresie 
wynikającym z możliwości sprzętowo – technicznych walkę z innymi klęskami żywiołowymi, 
ratownictwo chemiczne i ekologiczne oraz ratownictwo medyczne. W roku 2019 zostało 
podpisane kolejne porozumienie dotyczące funkcjonowania Jednostki OSP Grochów w KSRG. 
Na mocy Decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dn. 23.12.2019 r. 
jednostka OSP Grochów została włączona do 31.12.2024 r. do Krajowego Systemu Ratownictwa 
Gaśniczego. 

 
Gmina pokrywa bieżące koszty utrzymania gotowości bojowej jednostek jak również korzystają z 
różnych dotacji na doposażenie w sprzęt ratowniczo – gaśniczy oraz środki ochrony osobistej 
strażaków. 
 

 OSP Grochów jest jedyną jednostką włączoną Decyzją Komendanta Głównego 
Państwowej Straży Pożarnej do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. 
Jednostka posiada nowoczesny samochód gaśniczy Renault Midlum GBA 2,5/24 
wyprodukowany w 2004 r. Po kilkuletnich staraniach,  podczas uroczystości w dniu 04.02.2020 
roku Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przekazał OSP Grochów ww. 
samochód. Jednostka posiada również najnowszy i niezbędny do prowadzenia działań 
ratowniczo – gaśniczych sprzęt i wyposażenie.. Systematycznie jest doposażana w sprzęt 
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ratownictwa gaśniczego, technicznego i medycznego. W 2020 r. zakupiono ze środków gminy i 
KSRG dla strażaków nowe buty strażackie specjalne i rękawice strażackie specjalne. 
Gmina pokrywa koszty bieżącego utrzymania bojowego jednostki w tym remontów i modernizacji 
obiektu. W ostatnim roku wykonano docieplenie strażnicy i kapliczkę Św. Floriana. Na bieżąco 
strażacy ochotnicy przy wsparciu gminy utrzymują ład i porządek wokół obiektu oraz wykonują 
niezbędne prace w pomieszczeniach należących do obiektu OSP. Jednostka prowadzi działania 
ratowniczo-gaśnicze oraz przy zdarzeniach drogowych na ternie powiatu kutnowskiego. 
 

 OSP Ostrowy Cukrownia 
jest jednostką, która ze względu na swoje położenie w dużym skupisku ludności i 
bezpośrednio przy DK 91 aspiruje w 2022 r. do włączenia do KSRG. Aby uzyskać pełną 
gotowość niezbędną do działań ratowniczo - gaśniczych w ramach KSRG, systematycznie 
jest doposażana w niezbędne wyposażenie i sprzęt. W 2020 r. zakupiono z 
dofinansowaniem MSWiA drabinę pożarniczą, sygnalizatory bezruchu, maski do aparatu 
G1, kominiarki niepalne i rękawice specjalne strażackie. Jednostka prowadziła działania 
gaśnicze przy gaszeniu pomieszczeń gospodarczych na osiedlu Ostrowy-Cukrownia. 

 

 OSP Imielno 

W 2020 r. jednostka otrzymała z OSP Grochów średni samochód  ratowniczo-gaśniczy 

Star – GBA2,5/16 oraz została zakupiona drabina strażacka i umundurowanie strażackie 

z dofinansowaniem z MSWiA. Wykonano remont garażu na samochód pożarniczy i 
montaż kotłowni, wymieniono wrota garażowe. Jednostka nie brała udziału w działaniach 
ratowniczo-gaśniczych. 
 

 OSP Bzówki i OSP Wola Pierowa to najmniejsze jednostki na terenie gminy. Jednostki nie 
uczestniczyły w działaniach ratowniczo-gaśniczych. 

 W związku z bardzo poważną sytuacją w kraju spowodowaną pandemią koronawirusem 
SARS-Cov-2 bardzo ważne dla strażaków ochotników a szczególnie ratowników uczestniczących 
w akcjach było bezpieczeństwo sanitarne. Druhowie OSP musieli być przygotowani na bezpo-
średni kontakt z osobą chorą lub podejrzaną o zachorowanie. Przede wszystkim, na pierwszym 
miejscu należało postawić ochronę własną ratownika poprzez stosowanie odpowiednich środków 
ochrony indywidualnej w przypadku każdej interwencji. Bezwzględnie należało stosować ochronę 
dróg oddechowych za pomocą maseczek ochronnych FFP2 lub FFP3, ochronę oczu poprzez 
używanie gogli, okularów ochronnych lub innych osłon twarzy oraz do ochrony rąk, wykorzysty-
wać rękawiczki nitrylowe. Było to niezbędne minimum podczas kontaktu z innymi ludźmi w czasie 
interwencji ratowniczych oraz w czasie wykonywania czynności z zakresu kwalifikowanej pierw-
szej pomocy. Urząd Gminy dokonał w pierwszych dniach pandemii niezbędnych zakupów ww. 
środków ochrony jak i środków dezynfekcyjnych i przekazał je jednostce OSP Grochów. Działa-
nia ratownicze prowadzone były zgodnie z najwyższymi standardami, w szczególności dotyczyły 
działań przeciwpożarowych, wypadków drogowych i innych gdzie zagrożone jest życie ludzi. W 
sprawach dotyczących osób chorych na koronawirusa COVID-19 co do zasady druhowie z OSP 
prowadzili działania zabezpieczające, wspierające i prewencyjne. Właściwe działania prowadziły 
wyspecjalizowane i odpowiednio wyposażone jednostki ochrony zdrowia. Bezpośredni udział w 
akcjach mogła prowadzić jedynie jednostka OSP Grochów, która posiada uprawnienia i odpo-
wiednie środki ochrony osobistej, na wyraźną dyspozycję właściwego stanowiska kierowania 
Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie. 

 Na początku marca 2020 r. odbyły się eliminacje gminne XLIII OTWP „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”, ze względu na pandemię, nie odbyły się planowane w lipcu zawody sportowo – po-
żarnicze. 

 W roku 2020 na ochronę przeciwpożarową wydatkowano z budżetu gminy łącznie 50 615,24 
zł. 
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11.3 Zarządzanie kryzysowe 
 

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest Wójt. Do 
zadań Wójta w sprawach zarządzania kryzysowego należy kierowanie działaniami związanymi  
z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy 
oraz realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego. Wśród zadań z planowania cywilnego do 
obowiązków Wójta należy realizacja zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego oraz 
opracowywanie i przedkładanie Staroście do zatwierdzenia Gminnego Planu Zarządzania 
Kryzysowego. Wójt na terenie gminy jest również organem właściwym do zarządzania, 
organizowania i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne 
zagrożenia oraz wykonywania przedsięwzięć wynikających z gminnego planu szkoleń 
obronnych. 

Wśród kompetencji wójta można również wyróżnić przeciwdziałanie skutkom zdarzeń  
o charakterze terrorystycznym, cyberprzestrzeni oraz zadania z zakresu ochrony infrastruktury 
krytycznej. Swoje zadania wójt wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu gminy 
właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego. Organem pomocniczym wójta w zarządzaniu 
kryzysowym jest również gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Został on powołany przez 
wójta i wykonuje na obszarze gminy zadania związane z oceną występujących i potencjalnych 
zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń oraz 
przygotowuje propozycji działań, przedstawiając wójtowi wnioski dotyczące wykonania, zmiany 
lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie zarządzania  kryzysowego. Zespół ten 
przekazuje także do wiadomości publicznej informacje związane z zagrożeniami. W skład 
gminnego zespołu, którego pracami kieruje wójt, wchodzą osoby powołane spośród osób 
zatrudnionych w urzędzie gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych. W razie potrzeby do 
pracy w zespole mogą być również zapraszane inne osoby. Na mocy ustawy wójt, na obszarze 
gminy zapewnić ma także realizację takich zadań, jak: 

 

 pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby 
zarządzania kryzysowego; 

 współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; 

 nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego 
ostrzegania ludności; 

 współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; 

 współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne; 

 stały dyżur na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa, 

 
-określanie oraz zabezpieczanie potrzeb materiałowo-technicznych i finansowych 
niezbędnych do realizacji przyjętych zadań, 

-opracowanie koncepcji pozyskiwania środków pozabudżetowych na rzecz wykonawstwa zadań 
z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, realizowanych  przez instytucje i służby ratownicze. 
 
11.3.1 Przedsięwzięcia realizowane  w 2020r. 
 
Dnia 16 kwietnia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia, zgodnie z którym  
w miejscach publicznych można przebywać tylko z zasłoniętymi ustami i nosem w celu nie 
zarażania innych przez osoby zarażone COVID-19 bezobjawowo. Do mieszkańców przez 
Przewodniczących Rad Sołeckich oraz strażaków OSP  Ostrowy – Cukrownia dostarczono  
zakupione  maseczki ochronne wielokrotnego użytku. W akcję szycia maseczek ochronnych 
zostały zaangażowane pracownice obsługi szkół podstawowych z terenu gminy.     
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W ramach obrony cywilnej i spraw obronnych  w 2020 roku sporządzono Plan Operacyjny 
Funkcjonowania Gminy Nowe Ostrowy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa wraz z Tabelą Realizacji  Zadań Operacyjnych Gminy Nowe Ostrowy. 

Plany operacyjne opracowuje się zgodnie z Polityczno-Strategiczną Dyrektywą Obronną 
Rzeczpospolitej Polskiej, stanowiącą załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej 
Rzeczpospolitej Polskiej (M.P. z 2009r. nr 48, poz.705) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań  
wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i 
organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599, Z 2007 R. Nr 197, poz . 1426). 

„Tymczasowe wytyczne do opracowania planu operacyjnego” opracowane zostały przez Oddział 
Spraw Obronnych Wydziału Zarządzania Kryzysowego ŁUW na podstawie „Tymczasowych 
wytycznych do opracowania planu operacyjnego” otrzymanych z Departamentu Polityki Obronnej 
Ministerstwa Obrony Narodowej i zawierają ramowe ustalenia odnoszące się do sfery 
organizacyjnej i merytorycznej planów operacyjnych, nie wprowadzają natomiast ograniczeń w 
zakresie poszerzenia ich treści stosownie do potrzeb organu opracowującego z uwzględnieniem 
specyfiki wykonawców. 

Prawo wglądu i pracy z „Planem Operacyjnym Funkcjonowania Gminy Nowe Ostrowy 
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” mają osoby 
posiadające poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie umożliwiające dostęp do 
informacji niejawnych  oznaczonych klauzulą  „ZASTRZEŻONE”. 

Z uwagi na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSA-CoV-2 na terenie kraju 
zaplanowane szkolenia obronne zostały przeniesione na 2021 r. 
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XII. Gospodarka, lokalny rynek pracy 
 

12.1 Gospodarka 

 
Główną funkcją gospodarczą gminy jest rolnictwo,  uwarunkowane jest ono jakością użytków 
rolnych. Wskaźnik bonitacji gleb gminy Nowe Ostrowy jest średni i wynosi 1,15. Gleby  
o wysokiej bonitacji glebowej /klas II i III/ zajmują  około 11,2 % użytków rolnych, przeważają 
gleby klas IV –  52,5 %. 
Udział gospodarstw rolnych wg siedziby w gminie kształtuje się następująco: o powierzchni do 
1,0 ha to 51,96%   
od 1-2 ha- 11,51%, 
od 2 do 3 ha- 6,31%, 
od 3 do 5 ha- 7,75 % 
od 5 do 7ha - 5,52% 
od 7 do 10ha-  4,88 
powyżej 10 ha- 12,07% 
W produkcji rolnej przeważa uprawa zbóż i uprawy przemysłowe, znaczącą część gruntów 
zajmują łąki i pastwiska Stosunkowo niewielką powierzchnię zasiewów zajmują rośliny 
strączkowe, buraki, ziemniaki, rzepak,  i warzywa. 
W produkcji zwierzęcej dominuje przydomowy chów drobiu, praktycznie jednak na potrzeby 
własne. W następnej kolejności w gospodarstwach rolnych prowadzona  jest hodowla bydła  
 i trzody chlewnej. 
Istotną powierzchnię gminy zajmują lasy, ich łączna powierzchnia wynosi 1320 ha / lesistość – 
18,4%/ z czego 1172 ha są to lasy publiczne, państwowe i gminne. Lasy państwowe znajdujące 
się na terenie Gminy Nowe Ostrowy wchodzą w skład Nadleśnictwa Kutno z wyodrębnionymi 
Leśnictwami w Ostrowach i Pernie. 
Funkcją uzupełniającą jest gospodarcza działalność pozarolnicza, przy czym jedynym, większym 
podmiotem gospodarczym, który prowadzi działalność składowo – handlową /składowanie  
i handel węglem opałowym/ na terenach po byłej cukrowni jest firma „Barter Coal” S.A Białystok. 
Usługi codziennego zaopatrzenia ludności, zlokalizowane są w miejscowościach: Nowe Ostrowy, 
Ostrowy, Ostrowy Cukrownia Wołodrza, Grochów, Miksztal, Imielno, Wola Pierowa i Bzówki. 
 
 

12.2 Lokalny rynek pracy 
 

W województwie Łódzkim średni poziom bezrobocia na koniec 2020 roku wyniósł 
6,2 %,natomiast największy poziom bezrobocia w województwie był w Powiecie Kutnowskim (8,4 
proc. bezrobocia). Według statystyk prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie na 
koniec stycznia 2020 r. zarejestrowanych jako bezrobotnych było 206 mieszkańców gminy w tym 
118 kobiet, na koniec czerwca 180 bezrobotnych w tym 97 kobiet natomiast na koniec 2020 roku 
172 bezrobotnych w tym 95 kobiet. Przedstawiane dane wskazują na zmniejszenie się liczby 
bezrobotnych pomiędzy styczniem a grudniem o 32 osoby z terenu Gminy Nowe Ostrowy. 
Najliczniejszą grupą bezrobotnych w Powiecie Kutnowskim były bezrobotni w wieku 25-34 lata z 
wykształceniem gimnazjalnym/podstawowym i niższym. 

W roku 2020 r. podobnie jak w latach poprzednich Gmina Nowe Ostrowy aktywnie 
współpracowała z Powiatowym Urzędem Pracy w Kutnie w zakresie organizacji programów 
kierowanych do bezrobotnych mieszkańców gminy. 
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W 2020 r. Gmina Nowe Ostrowy zawierała z Powiatowym Urzędem Pracy umowy w ramach 
robót publicznych, prac interwencyjnych oraz staży współfinansowanych przez Unię Europejską. 

Pierwsze umowy w ramach prac interwencyjnych zostały zawarte z Powiatowym Urzędem Pracy 
przez placówki oświatowe tj. Gminne Przedszkole w Ostrowach, Szkoła Podstawowa 
 w Ostrowach oraz Szkoła Podstawowa w Imielnie w miesiącu lutym 2020 r. 

 

W miesiącu lutym przez Urząd Gminy Nowe Ostrowy zostały zawarte pierwsze umowy na 
organizację staży w których zatrudnione zostały 4 osoby na okres 6 miesięcy, kolejne umowy  
w ramach staży zostały zawarte w marcu – zatrudnione zostały 2 osoby na okres 6 miesięcy oraz 
w maju br. 2 osoby z programu POWER na okres 8 miesięcy oraz z Regionalnego Programu 
Operacyjnego, gdzie na okres 6 miesięcy skierowanych zostało 5 osób bezrobotnych. Łącznie  
w ramach staży w 2020 roku skierowanych zostało 13 osób bezrobotnych z terenu gminy. 

W 2020 roku gmina zawarła z Powiatowym Urzędem Pracy 6 umów dotyczących robót 
publicznych: w czerwcu zatrudnione zostały 4 osoby, w sierpniu 10 osób, we wrześniu 4 osoby,  
w październiku 4 – wszystkie zatrudnienia na okres 3 miesięcy oraz w listopadzie 5 osoby na 
okres 2 miesięcy. Łącznie w ramach robót publicznych zatrudnionych zostało 26 osób. 

Reasumując w roku 2020 Gmina Nowe Ostrowy w ramach realizacji programów dotyczących 
aktywizacji bezrobotnych stworzyła 42 pełnowymiarowe miejsca pracy (przy 38  miejsca w roku 
2019) 

 
 
Poniższe zestawienie zawiera informację na temat umów zawartych z Powiatowym Urzędem 
Pracy w 2020 roku: 
 
1) Umowa nr UmPI/20/0003 w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych 
zawarta przez Szkołę Podstawową w Ostrowach na okres 03.02.2020 – 02.11.2020 r. – dotyczy 
zatrudnienia jednej osoby; 
2) Umowa nr UmPI/20/0001 w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych 
zawarta przez Gminne Przedszkole w Ostrowach na okres 03.02.2020 – 02.11.2020 r. – dotyczy 
zatrudnienia jednej osoby; 
3)Umowa nr UmPI/20/0002 w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych 
zawarta przez Szkołę Podstawową w Imielnie na okres 03.02.2020 – 02.11.2020 r. – dotyczy 
zatrudnienia jednej osoby; 
4)Umowa nr UmSTAZ/20/0007 o zorganizowanie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej w ramach 
odbywania stażu zawarta na okres 03.02.2020 – 02.08.2020 – dotyczy skierowania na staż 4 
osób; 
5)Umowa nr UmSTAZ/20/0025 o zorganizowanie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej w ramach 
odbywania stażu zawarta na okres 05.03.2020 – 04.09.2020 – dotyczy skierowania na staż 2 
osób; 
6)Umowa nr UmSTAZ/20/0025 o zorganizowanie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej w ramach 
odbywania stażu zawarta na okres 05.03.2020 – 04.09.2020 – dotyczy skierowania na staż 2 
osób; 
7)Umowa nr UmSTAZ/20/0086 o zorganizowanie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej w ramach 
odbywania stażu zawarta na okres 04.05.2020 – 01.12.2020 – dotyczy skierowania na staż 2 
osób; 
8)Umowa nr UmSTAZ/20/0106 o zorganizowanie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej w ramach 
odbywania stażu zawarta na okres 19.05.2020 – 18.11.2020 – dotyczy skierowania na staż 5 
osób; 
9)Umowa nr UmRP/20/0022 w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych 
mających na celu reintegrację zawodową i społeczną bezrobotnych zawarta na okres 01.06.2020 
– 31.08.2020 r. – dotyczy zatrudnienia 4 osób, 
10)Umowa nr UmRP/20/0039 w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych 
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mających na celu reintegrację zawodową i społeczną bezrobotnych zawarta na okres 17.08.2020 
–16.11.2020 r. – dotyczy zatrudnienia 10 osób, 
11)Umowa nr UmRP/20/0047 w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych 
mających na celu reintegrację zawodową i społeczną bezrobotnych zawarta na okres 14.09.2020 
– 13.12.2020 r. – dotyczy zatrudnienia 3 osób, 
12)Umowa nr UmRP/20/0045 w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych 
mających na celu reintegrację zawodową i społeczną bezrobotnych zawarta na okres 14.09.2020 
– 13.12.2020 r. – dotyczy zatrudnienia 1 osoby, 
13)Umowa nr UmRP/20/0056 w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych 
mających na celu reintegrację zawodową i społeczną bezrobotnych zawarta na okres 01.10.2020 
– 31.12.2020 r. – dotyczy zatrudnienia 4 osób, 
14)Umowa nr UmRP/20/0022 w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych 
mających na celu reintegrację zawodową i społeczną bezrobotnych zawarta na okres 17.11.2020 
– 31.01.2021 r. – dotyczy zatrudnienia 4 osób. 
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XIII. Sprawy administracyjne 

 
13.1 Funkcjonowanie Urzędu Gminy 
 
Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy na koniec roku 2020 przedstawia się 
następująco: 20 pracowników (łącznie z Wójtem Gminy), 4 konserwatorów, 1 operator koparko – 
ładowarki, 1 sprzątaczka, 1 pracownik świetlicy środowiskowej. 

W 2020 roku do urzędu wpłynęły 42 wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Dotyczyły one 
przede wszystkim danych dotyczących funkcjonowania systemów teleinformatycznych, które 
funkcjonują w urzędzie gminy, spraw z zakresu oświaty i opłat lokalnych oraz wydatków 
inwestycyjnych. W przypadku 100 % wszystkich wniosków, które wpłynęły informacja została 
udostępniona wnioskodawcy. 

Od kilku lat w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy zapewniona jest nieodpłatna pomoc prawna dla 
mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy. Porady prawne udzielane są jeden raz w tygodniu. W roku 
2020 udzielono około 40 porad prawnych. Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej należy 
ustalić termin spotkania z Radcą Prawnym. Zapisy prowadzone są od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 7.30 do 15.30 (godziny pracy Urzędu Gminy) pod numerem telefonu: 24 356 14 00 
lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy (I piętro)  pokój nr 12. 

W roku 2020 zostały podjęte 77 Zarządzenia Wójta Gminy Nowe Ostrowy, które w większości 
dotyczyły spraw finansowych. Pozostałe zarządzenia obejmowały merytorycznie zakres 
obowiązków realizowanych przez poszczególne stanowiska pracy. 

 

13.2 Funkcjonowanie Urzędu Gminy w okresie pandemii 

 
 W związku z  komunikatami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra 
Zdrowia, dotyczącymi zapobiegania zakażeniu koronawirusem oraz Zarządzeniem Wójta Gminy 
Nowe Ostrowy z dnia 12 marca 2020 roku   w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad, 
związanych ze  stwierdzonymi przypadkami koronowirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej, obowiązujących na terenie gminy Nowe Ostrowy oraz wprowadzenia postępowania w 
celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa 
SARS –CoV-2 wywołującego COVID-19 w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy i procedur 
postępowania w przypadku stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-Co V-2. 
W trosce o zdrowie i życie mieszkańców gminy Nowe Ostrowy  odwołane zostały zaplanowane 
wydarzenia społeczne, kulturalne, sportowe oraz o innym charakterze, podczas których 
przewidywane jest gromadzenie  w jednym miejscu wielu uczestników. Wszystkie jednostki 
organizacyjne z terenu gminy Nowe Ostrowy zobowiązane zostały do odwołania dodatkowych 
zajęć o charakterze społecznym, kulturalnym, sportowym oraz o innym charakterze. W ramach 
działań podejmowanych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 ograniczone 
zostały wizyty i bezpośrednie załatwianie spraw w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy oraz w innych 
instytucjach publicznych. Poprosiliśmy mieszkańców, aby kontakt indywidualny z urzędami 
miał miejsce tylko w sytuacjach niezbędnych i pilnych. Od dnia 16 marca stosownie do  § 8 
ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433) obsługa 
interesantów w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy została ograniczona do minimum.  
W sytuacjach szczególnych, wymagających osobistego złożenia lub odbioru dokumentów, 
prosiliśmy mieszkańców o kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania. Inne sprawy 
niewymagające osobistej obecności prosiliśmy zgłaszać telefonicznie na numer sekretariatu lub 
przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@noweostrowy.pl. Urząd 

mailto:sekretariat@noweostrowy.pl
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Stanu Cywilnego w sytuacjach nagłych przyjmował interesantów w ograniczonych warunkach     
w obowiązujących godzinach pracy urzędu. Druki wszystkich wniosków zostały udostępnione 
przy wejściu do Urzędu Gminy, tam została wystawiona także skrzynka podawcza do której 
codziennie były składane wnioski  i korespondencja. Korespondencja wpływająca do urzędu        
w formie tradycyjnej (papierowej) podlegała 24-godzinnej kwarantannie. W celu ograniczenia 
kontaktu  i usprawnienia obsługi kasy, świadczeniobiorcy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nowych Ostrowach pobierający zasiłki i zapomogi zostali poproszeni o założenie 
kont bankowych. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie pandemii 
świadczył usługi dla mieszkańców w ograniczonym zakresie. 
Realizacja zadań Urzędu Gminy odbywała się w sposób nieprzerwany. 
 
13.3 Inne działania w okresie związane z zagrożeniem pandemią 
 
 Mieszkańcy gminy Nowe Ostrowy, którzy z powodu koronawirusa odbywali kwarantannę     
i nie mogli samodzielnie realizować podstawowych potrzeb, posiadali możliwość skorzystania ze 
wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nowych Ostrowach oraz Urzędu Gminy 
Nowe Ostrowy. Pięć  rodzin przebywających na kwarantannie zostały objęte pomocą 
żywnościową. Pomocą pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostały również 
objęte osoby starsze i samotne  z terenu gminy Nowe Ostrowy (7 rodzin). 
Dnia  16 kwietnia 2020 r.  weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia, zgodnie z  którym w 
miejscach publicznych można było przebywać tylko z zasłoniętymi ustami i nosem w celu nie 
zarażania innych przez osoby zarażone COVID-19 bezobjawowo. Do mieszkańców przez 
Przewodniczących Rad Sołeckich oraz strażaków OSP  Ostrowy – Cukrownia trafiły zakupione  
maseczki ochronne wielokrotnego użytku a następnie zorganizowano szycie maseczek we 
własnym zakresie. W akcję szycia maseczek ochronnych zostały zaangażowane pracownice 
obsługi szkół podstawowych z terenu gminy.  W tym celu zostały zakupione niezbędne materiały 
oraz został udzielony instruktaż prawidłowego szycia maseczek przez fachowca pracowni 
krawieckiej. Łącznie uszyto ok. 6000 szt. maseczek które również przekazano mieszkańcom. 
Wszystkie wydatki bieżące z budżetu Gminy Nowe Ostrowy związane bezpośrednio            
z pandemią wyniosły  34.166,57 zł. 
  



   

  Gmina Nowe Ostrowy 
  

 
 

XIV. Podsumowanie 

 

Trudny rok 2020 mamy poza sobą. Przedstawiony raport – zestawienie a dla niektórych 
przypomnienie zakresu, wyników i efektów naszych wspólnych działań pokazuje historię naszej 
Gminy w tym specyficznym okresie. Miniony rok był dla nas wszystkich czasem próby i mierzenia 
się z nowymi wyzwaniami, które stawiały przed nami izolacja i różnego rodzaju ograniczenia 
spowodowane pandemią koronawirusa, która postawiła nas w nowej, nieznanej wcześniej 
sytuacji. Nasze życie zostało podporządkowane wielu zakazom i nakazom. Paraliż dotknął 
niemal wszystkie dziedziny życia. Zmuszeni byliśmy do zminimalizowania kontaktów społecznych, 
w związku z czym niewiele w minionym roku było spotkań, uroczystości, wydarzeń sportowych i 
kulturalnych. Nie odbywały się również zebrania sołeckie. Mimo to udało się nam zrealizować 
kilka bardzo istotnych zadań niezmiernie potrzebnych naszym mieszkańcom i zakończyć rok 
budżetowy z wysoką nadwyżką w wysokości 1.230.134,41. Jednocześnie, co szczególnie 
optymistyczne pozyskaliśmy bardzo duże dofinansowania na realizację przedsięwzięć w 
następnych latach. Przede wszystkim wykonaliśmy  przebudowę czterech dróg gminnych: drogę 
Wołodrza – Perna oraz drogi w miejscowościach Bzówki, Grochów i Nowe Ostrowy Na te 
zadania drogowe pozyskaliśmy łącznie blisko 580 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg i ze środków pochodzących z tytułu  wyłączania z produkcji gruntów rolnych. 
Zrealizowaliśmy zadanie pn. „Budowa 25 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Nowe Ostrowy” które zostało sfinansowane głównie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Ponadto oddaliśmy do użytku obiekty służące celom społecznym: dla seniorów, Klub 
Seniora w Ostrowach-Cukrowni oraz dla dzieci i młodzieży, boisko sportowo-rekreacyjne w 
Nowych Ostrowach. Łącznie na wyżej wymienione i inne mniejsze zadania, w tym zakup sprzętu 
komputerowego dla szkół /118 000 zł/,  uzyskaliśmy w roku 2020 dofinansowanie w wysokości 
niemalże 1 227 000 złotych. W minionym roku podjęto też wiele działań zmierzających do  
pozyskania środków finansowych z różnych źródeł, w celu realizacji  zadań inwestycyjnych w 
następnych latach. Na trzy zadania: „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń – wymiana źródeł 
ciepła w Gminie Nowe Ostrowy”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, 
Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy - 
etap I”, „Publiczny Internet w Gminie Nowe Ostrowy” otrzymaliśmy dofinansowanie w łącznej 
wysokości 5 869 142,11 zł. Zadania te będą realizowana w latach 2021 – 2023 i niewątpliwie 
poprawią warunki życia naszych mieszkańców. Realizacja w/w przedsięwzięć, podejmowanych 
działań nie byłaby możliwa, bez zaangażowania wielu osób, zaczynając od Państwa Radnych w 
gestii których leży decyzyjność, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy i gminnych jednostek 
organizacyjnych, liderów lokalnych jak i mieszkańców. Dziękuję Państwu za kolejny rok wspólnej 
odpowiedzialnej pracy. 


