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WSTĘP 
 
 
Szanowni Państwo. 
 
 

Oddaję w Państwa ręce „Raport o stanie Gminy Nowe Ostrowy”, który został 

przygotowany zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, który 

mówi że Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport 

obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację 

polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.  Po przedłożeniu 

dokumentu rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady 

gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w 

pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę o 

stanie gminy podczas której radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. Również w debacie 

nad raportem  mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. 

Celem przygotowania niniejszego raportu było uzyskanie i przedstawienie szczegółowej 

wiedzy na temat  sytuacji gospodarczej i społecznej Gminy Nowe Ostrowy. W tym celu zostały 

zgromadzone konkretne dane w wielu dziedzinach funkcjonowania gminy i samorządu gminnego 

w roku 2018. Raport o stanie gminy przygotowany został po raz pierwszy i będzie stanowił 

podstawę i odniesienie w latach następnych. Mam nadzieję, że informacje zawarte w niniejszym 

dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy do pogłębienia wiedzy na temat funkcjonowania 

samorządu gminnego. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do lektury raportu o stanie gminy 

Nowe Ostrowy.   

 
 
Nowe Ostrowy, dnia 30.05.2019 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 
 

2.2 Wójt Gminy. 
 
Wójt jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lata. 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. 
W skład kierownictwa urzędu wchodzą:                                                                               
 
– Sekretarz Gminy – Zbigniew Ujazdowski, 
– Skarbnik Gminy – Małgorzata Sołtysińska 
– Kierownik ds. infrastruktury i inwestycji – Piotr Kieszkowski 
– Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Marta Janiak. 

 
2.3 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 w Nowych Ostrowach tworzy 15 osób. 
W 2018 funkcjonowały dwa składy Rady: 

Radni kadencji 2014-2018: 

 Przewodniczący Rady Gminy : Jacek Olesiński s. Czesława. 

 V-ce Przewodniczący Rady: Arkadiusz Kaczmarek 
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Skład Rady Gminy: 

1. Broda Wiesław 

2. Brudnowski Zdzisław Włodzimierz 

3. Czerniawska Agnieszka 

4. Dubielak Danuta 

5. Janakowski Wojciech 

6. Jatczak Halina 

7. Matczak Renata 

8. Mikołajczyk Maria 

9. Olesiński Jacek s. Józefa 

10. Stokwisz Wiesław 

11. Szubka Wojciech 

12. Topór Daniel 

13. Woźniak Wiktor 

 

Radni kadencji 2018-2023: 

 Przewodniczący Rady Gminy : Jacek Olesiński s. Czesława. 

 V-ce Przewodniczący 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 

 

2.4 Jednostki organizacyjne gminy 

 

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

3.1 Budżet Gminy Nowe Ostrowy 
 
Budżet na 2018 rok przyjęty został uchwałą nr  XXXVII/292/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy 
z dnia 22 grudnia 2017 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 2018 rok. 
Budżet gminy za 2018 r. wykonany został po stronie dochodów w wysokości 17.150.051,35 zł na 
plan 17.861.356,44 zł tj. w 96%. Główne przyczyny niezrealizowania dochodów to niższe wpływy 
podatku od nieruchomości od osób prawnych, niskie wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT oraz 
niższe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. 
Po stronie wydatków wykonanie wyniosło 17.840.244,70 zł na plan 18.983.920,44 zł tj. 94%.  
Z uwagi na trudną sytuację finansową ograniczono wydatki min. w ramach działu oświaty  
i wychowania, straży pożarnych, administracji publicznej, w ramach wydatków funduszu 
sołeckiego oraz  nie wydatkowano środków na opracowanie planów zagospodarowania 
przestrzennego. W ramach wydatków majątkowych mniej środków wydatkowano na zakup 
sprzętu do odśnieżania. Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4.905,62 zł, 
natomiast wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5.103,04 zł. Tabele poniżej 
przedstawiają dochody i wydatki budżetowe w roku 2018. 
 
3.1.1 Dochody budżetu gminy 
     

     

 Wyszczególnienie Plan [zł] Wykonanie [zł] Stopień wykonania 

 dochody budżetowe, w tym: 17 861 356,44 17 150 051,35 96,02% 

 dochody bieżące 15 657 868,44 14 980 074,88 95,67% 

 dochody majątkowe 2 203 488,00 2 169 976,47 98,48% 

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Nowe Ostrowy w 2018r. 

   

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

1. 
Podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od środków 
transportu (§0310,0320,0330,0340) 2 958 700,00 2 575 999,56 87,07 

2. Udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych (§0010) 1 407 253,00 1 496 683,00 106,35 

3. Udziały w podatku dochodowym od os. prawnych (§0020) 10 000,00 8 328,81 83,29 

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0770) 80 000,00 21 899,49 27,37 

5. 
Czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych i 
usługi (§0550,0750,0830) 710 500,00 702 243,35 98,84 

6. Podatek od czynności cywilno-prawnych (§0500) 84 000,00 91 222,08 108,6 

7. Podatek od spadków i darowizn (§0360) 20 000,00 22 065,51 110,33 
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8. 
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych (§0480) 48 000,00 47 558,97 99,08 

9. 
Opłata skarbowa, administracyjna, targowa i odpady 
(§0410,0430,0490) 294 000,00 274 333,01 93,31 

10. 
Udostępnianie danych osobowych, fundusz alimentacyjny 
(§2360) 7 050,00 14 148,78 200,69 

11. 

Pozostałe wpływy, karta podatkowa, odsetki, różne do-
chody 
(§0350,0460,0640,0660,0670,0690,0910,0920,0940,0960,
0970, 2460) 829 293,00 633 614,44 76,4 

12. 
Subwencje § 2920    w tym: - subwencja oświatowa - sub-
wencja wyrównawcza i  subwencja równoważąca 

4  182 066,00                                                                                                                                                                                                                                                                   
2 813 050,00 ,                
1 306 792,00,            
62 224,00 

4 182 066,00                                 
2 813 050,00,          
1 306 792,00,        
62 224,00 100 

13. 
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§ 
2010,2060) 4 292 529,50 4 153 726,03 96,77 

14. 
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych 
(§2030,2040) 781 428,94 745 621,72 95,42 

15. 

Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania: 
"Rozbudowa drogi gminnej nr 102318E w msc. Grochów, 
Nowe Grodno i Grodno Gmina Nowe Ostrowy" ( §6330 ) 1 938 214,00 1 938 214,00 100 

16. Dotacja na utrzymanie pracownika ZNP 23 000,00 22 415,62 97,46 

17. Środki z PUP na szkolenie dla pracownika GOPS 2 400,00 2 400,00 100 

18. Środki z PUP w Kutnie na szkolenie dla kierowców 7 648,00 7 648,00 100 

19. 
Środki od mieszkańców na realizację projektu dot. odna-
wialnych źródeł energii 166 574,00 191 162,98 114,76 

20. 
Środki z UM w Łodzi- zwrot poniesionych wydatków- od-
nawialne źródła energii 18 700,00 18 700,00 100 

  RAZEM 17 861 356,44 17 150 051,35 96,02 

 

 Tabela 2. Realizacja dochodów gminy Nowe Ostrowy w 2018r. 

 

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 2018 rok wskaźnik ten dla gminy Nowe Ostrowy wynosił 

1.269,02 złotych. Poniżej dane porównawcze wskaźnika G dla gminy Nowe Ostrowy w latach 

2016 – 2019 na tle innych gmin. 
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 2016 2017 2018 2019 

Gmina Nowe Ostrowy 1 103,58 1 126,17 1 269,02 1 550,33 

Gmina z najniższym wskaźnikiem G 387,47 424,77 390,29 406,76 

Gmina z najwyższym wskaźnikiem G 35 179,45 34 825,79 31 962,75 31 910,49 

Średni wskaźnik w kraju 1 514,27 1 596,67 1 668,68 1 790,33 

Porównanie wskaźnika G gminy i kraju /%/ 72,88% 70,53% 76,04% 86,59% 

Tabela 3. Wskaźnik G 

3.1.2 Pozyskiwanie środków zewnętrznych 

W roku 2018 przygotowane zostały i złożone zostały wnioski do następujących instytucji: 
1.Wojewoda Łódzki 
Wniosek w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów 
poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi 
gminnej nr 102318E w msc. Grochów, Nowe Grodno i Grodno gm. Nowe Ostrowy”. Całkowity 
koszt zadania wg rozliczenia to  2 892 084,97 zł, uzyskane dofinansowanie 1 938 214,00 zł. 
Zadanie zrealizowano. 
2.Ministerstwo Sportu i Turystyki 
Wniosek o dofinansowanie zadania pn.  „Otwarta Strefa Aktywności w msc. Bzówki – wariant 
rozszerzony”.  Wartość  całkowita zadania wg rozliczenia 88179,60 zł, dofinansowanie 44089,00 
zł. Zadania zrealizowane w roku 2019. 
3.Ministerstwo Sprawiedliwości   
 Wniosek na zadanie „Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP w 
Ostrowach Cukrowni oraz Grochowie”. Całkowita wartość zadania 45 734,55 zł, pozyskana 
dotacja 45 277,20 zł. Zadanie zrealizowano. 
4.Fundacja Orły Sportu w Pucku -  operator programu Lokalny Animator Sportu   
 Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia animatora sportu na orliku, pozyskana kwota 
9900,00 zł. 
5.WZ LZS w Łodzi – operator programu Umiem Pływać   
Wniosek na realizację programu nauki pływania dla uczniów klas III ze szkół z terenu gminy  w 
kwocie 12000,00 zł. Program był realizowany do końca czerwca 2018. 
6.Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego   
Wniosek o udzielenie pomocy finansowej na zakup sprzętu dla jednostek OSP Grochów i OSP 
Ostrowy. Projekt nie otrzymał dofinansowania. 
7.Lokalna Grupa Działania SRG Centrum 
We współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy złożone zostały 
dwa wnioski : 
- Zadanie „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe działki nr ew. 31/3 
obręb Nowe Ostrowy gmina Nowe Ostrowy”  - uzyskane  wsparcie 90 004,00 zł 
- Zadanie „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjni-kulturalne działki nr ew. 223, 224, obręb 
001 Ostrowy w jednostce ewidencyjnej Nowe Ostrowy” – uzyskane  wsparcie 130 031,00 zł. 
Oba projekty realizowane będą w roku 2019 
8.WFOŚiGW w Łodzi 
- Wniosek o  dofinansowanie realizacji zadania  „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Ostrowy w 2018 roku”. Całkowita wartość zadania 
23 152,93 zł, dofinansowanie w formie dotacji 20 837,64 zł. 
-  Wniosek o  dofinansowanie realizacji zadania  „Termodernizacja budynku ośrodka zdrowia w  
Wołodrza”. Całkowity koszt zadania   463 205,98 zł , dofinansowanie w formie pożyczki – 398 
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061,00 zł. Zadanie zrealizowane. 

- Wniosek o  dofinansowanie realizacji zadania  w ramach konkursu  „Edukacja ekologiczna w 

szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019”. Wniosek dotyczył  projektu w przedszkolu 

gminnym. Projekt nie uzyskał dofinansowania. 

3.2. Wydatki budżetu gminy 
 

Wyszczególnienie Plan [zł] Wykonanie [zł] Stopień wykonania 

wydatki budżetowe, w 

tym: 18 983 920,44 17 840 244,70 93,98% 

bieżące 15 533 706,44 14 417 884,08 92,82% 

wydatki majątkowe 3 450 214,00 3 422 360,62 99,19% 

Tabela 4.  Wydatki bieżące i majątkowe gminy 

 

Lp. Jednostka budżetowa Plan [zł] Wykonanie [zł] Stopień wykonania 

1. 

Urząd Gminy w tym: 

dotacja dla 

samorządowej 

instytucji kultury 

8 790 572,44 8 246 253,90 93,81% 

2. 
Szkoła Podstawowa w 

Ostrowach 
3 250 819,00 2 997 292,10 92,20% 

3. 
Szkoła Podstawowa  w 

Imielnie 
1 468 187,00 1 358 325,94 92,52% 

4. 
Gminne Przedszkole w 

Ostrowach 
286 255,00 251 422,84 87,83% 

5. GOPS 5 188 087,00 4 986 949,92 96,12% 

 RAZEM 18 983 920,44 17 840 244,70 93,98% 

Tabela 5. Realizacja wydatków z podziałem na jednostki budżetowe 

 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie 

deficyt 1 122 564,00 690 193,35 

Tabela 6. Deficyt budżetu gminy 

 

 
3.2.1 Wydatki inwestycyjne 
 

L.p. Nazwa zadania Łączne koszty 
finansowe 

Plan na 2018 Wykonanie na 
31.12.2018 

1 Rozbudowa  drogi gminnej nr 
102318E w msc. Grochów, 

Nowe Grodno i Grodno Gmina 
Nowe Ostrowy 

2 942 179,50 
 

2 893 214,00 2 892 084,97 

2 Zakup sprzętu do odśnieżania 
 

35 000,00 
 

35 000,00 11 690,00 

3 Termomodernizacja budynku 
Ośrodka Zdrowia 

 

473 000,00 469 000,00 465 585,65 

4 Adaptacja części pomieszczeń 53 000,00 53 000,00 53 000,00 
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budynku Szkoły Podstawowej w 
Ostrowach na przedszkole 

Razem 3 503 179,50 3 450 214,00 3422360,62 

Tabela 7. Realizacja wydatków inwestycyjnych 

3.2.2 Wydatki sołeckie 

W 2018 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. W minionym roku w ramach funduszu sołeckiego, zrealizowano wydatki 
na łączną kwotę 174.730,99 zł. 

nazwa sołectwa dział rozdział nazwa zadania 
kwota na 
2018 

wykonanie na 

31.12.2018 

1 2 3 4 5 6 

Bzówki 900 90015 Dopłata do oświetlenia ulicznego 8 000,00 6 569,55 

  921 92109 
Zakup wieńca dożynkowego lub 
materiałów do jego wykonania 500,00 500,00 

  921 92109 Zakup tablicy informacyjnej 2 000,00 2 000,00 

  921 92109 

Remont świetlicy wiejskiej, zakup 
wyposażenia wraz z 
zagospodarowaniem terenu wokół 
obiektu 8 277,00 5 563,93 

razem 18 777,00 14 633,48 

Grodno 900 90015 Dopłata do oświetlenia ulicznego 3 200,00 2 745,99 

  921 92109 Zakup tablicy informacyjnej 2 000,00 2 000,00 

  921 92109 
Zakup wieńca dożynkowego lub 
materiałów do jego wykonania 362,00 360,00 

  600 60016 

Remonty dróg dojazdowych do pól w msc. 

Grodno 8 000,00 8 000,00 

  921 92109 
Organizacja uroczystości o charakterze 
kulturalno - integracyjnym 1 200,00 1 200,00 

razem 14 762,00 14 305,99 

Grochów 900 90015 Dopłata do oświetlenia ulicznego 7 700,00 6 399,66 

  921 92109 
Organizacja uroczystości o charakterze 
kulturalno - integracyjnym 1 210,00 1 209,62 

  900 90015 Modernizacja oświetlenia ulicznego 9 566,00 9 560,00 

  921 92109 Zakup wieńca dożynkowego 350,00 350,00 

  921 92109 Zakup tablicy informacyjnej 2 000,00 2 000,00 

razem 20 826,00 19 519,28 

Imielno 900 90015 Dopłata do oświetlenia ulicznego 5 300,00 4 073,71 

  600 60016 

Remont dróg gminnych w Imielnie nr 

102326E i 102327E 7 000,00 7 000,00 

  921 92109 

Remont świetlicy wiejskiej, zakup 
wyposażenia wraz z 
zagospodarowaniem terenu wokół 
obiektu 1 000,00 0,00 
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  921 92109 
Zakup wieńca dożynkowego lub 
materiałów do jego wykonania 424,00 420,00 

  921 92109 Zakup tablicy informacyjnej 2 000,00 2 000,00 

razem 15 724,00 13 493,71 

Imielinek 900 90015 Dopłata do oświetlenia ulicznego 3 000,00 1 636,48 

  921 92109 
Wykonanie pomieszczenia na świetlicę 
wiejską 6 800,00 0,00 

  921 92109 Zakup tablicy informacyjnej 2 000,00 2 000,00 

  921 92109 
Zakup wieńca dożynkowego lub 
materiałów do jego wykonania 411,00 410,00 

razem 12 211,00 4 046,48 

Kołomia 900 90015 Dopłata do oświetlenia ulicznego 4 200,00 2 246,18 

  921 92109 Zakup tablicy informacyjnej 2 000,00 2 000,00 

  921 92109 

Remont świetlicy wiejskiej, zakup 
wyposażenia wraz z 
zagospodarowaniem terenu wokół 
obiektu 5 593,00 1 702,83 

razem 11 793,00 5 949,01 

Lipiny 900 90015 Dopłata do oświetlenia ulicznego 5 000,00 3 949,48 

  921 92109 
Zakup wieńca dożynkowego lub 
materiałów do jego wykonania 380,00 380,00 

  921 92109 

Remont świetlicy wiejskiej, zakup 
wyposażenia  wraz z 
zagospodarowaniem terenu wokół 
obiektu 5 500,00 1 101,50 

  921 92109 Zakup tablicy informacyjnej 2 000,00 2 000,00 

razem 12 880,00 7 430,98 

Miksztal 900 90015 Dopłata do oświetlenia ulicznego 5 000,00 3 313,94 

  921 92109 Zakup tablicy informacyjnej 2 000,00 2 000,00 

  600 60016 

Remont drogi gminnej w msc Nowe Grodno 

nr 102318E 2 832,00 2 832,00 

  921 92109 

Zakup wyposażenia do świetlicy 
wiejskiej  wraz z zagospodarowaniem 
terenu wokół obiektu 5 852,00 2 680,34 

  921 92109 

Zakup wieńca dożynkowego lub 
materiałów do jego wykonania, 
współorganizacja dożynek 668,00 665,72 

razem 16 352,00 11 492,00 

Niechcianów 900 90015 Dopłata do oświetlenia ulicznego 2 100,00 1 494,24 

  921 92109 Zakup tablicy informacyjnej 2 000,00 2 000,00 

  600 60016 

Wykonanie chodnika i zatoki autobusowej 

w Niechcianowie 7 454,00 0,00 

  921 92109 

Zakup wieńca dożynkowego lub 
materiałów do jego wykonania, 
współorganizacja dożynek 950,00 947,91 

razem 12 504,00 4 442,15 

Nowe Ostrowy 900 90015 Dopłata do oświetlenia ulicznego 9 800,00 7 028,66 

  921 92109 Zakup tablicy informacyjnej 2 000,00 2 000,00 
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  921 92109 
Zakup wieńca dożynkowego lub 
materiałów do jego wykonania 386,00 334,80 

  900 90015 Modernizacja  oświetlenia ulicznego 3 700,00 0,00 

  600 60016 

Wykonanie chodników w msc. Nowe 

Ostrowy 10 000,00 0,00 

razem 25 886,00 9 363,46 

Ostrowy 900 90015 Dopłata do oświetlenia ulicznego 20 000,00 11 174,49 

  600 60016 Wykonanie chodnika w msc. Ostrowy 19 820,00 0,00 

  921 92109 Zakup tablicy informacyjnej 2 000,00 2 000,00 

razem 41 820,00 13 174,49 

Perna 900 90015 Dopłata do oświetlenia ulicznego 3 500,00 2 300,59 

  921 92109 
Zakup wieńca dożynkowego lub 
materiałów do jego wykonania 450,00 450,00 

  921 92109 Zakup tablicy informacyjnej 2 000,00 2 000,00 

  600 60016 Remont drogi gminnej nr 102316E w Pernie 3 307,00 3 307,00 

  921 92109 
Organizacja uroczystości o charakterze 
kulturalno - integracyjnym 1 700,00 0,00 

razem 10 957,00 8 057,59 

Rdutów 600 60016 

Remont drogi gminnej nr 102309E w mc. 

Błota 4 500,00 4 500,00 

  900 90015 Dopłata do oświetlenia ulicznego 3 000,00 1 830,55 

  921 92109 Zakup tablicy informacyjnej 2 000,00 2 000,00 

  921 92109 

Zakup wieńca dożynkowego lub 
materiałów do jego wykonania, 
współorganizacja dożynek 495,00 350,00 

razem 9 995,00 8 680,55 

Wola Pierowa 600 60016 

Remont drogi gminnej nr 102303E w Woli 

Pierowej 11 000,00 9 755,20 

  900 90015 Dopłata do oświetlenia ulicznego 6 600,00 4 723,77 

  921 92109 Zakup tablicy informacyjnej 2 000,00 2 000,00 

  921 92109 
Zakup wieńca dożynkowego lub 
materiałów do jego wykonania 432,00 325,91 

razem 20 032,00 16 804,88 

Wołodrza 900 90015 Dopłata do oświetlenia ulicznego 5 300,00 2 384,25 

  921 92109 Zakup tablicy informacyjnej 2 000,00 2 000,00 

  921 92109 
Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia 
oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu 1 348,00 0,00 

  600 60016 

Remont dróg dojazdowych do pól w msc. 

Wołodrza 9 000,00 8 641,45 

razem 17 648,00 13 025,70 

Zieleniec 900 90015 Dopłata do oświetlenia ulicznego 4 800,00 3 025,24 

  921 92109 

Remont świetlicy wiejskiej, zakup 
wyposażenia oraz zagospodarowanie 
terenu wokół obiektu 5 286,00 5 286,00 

  921 92109 Zakup tablicy informacyjnej 2 000,00 2 000,00 

razem 12 086,00 10 311,24 

razem 274 253,00 174 730,99 

Tabela 8. Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 
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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. 

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 2018 r. w Gminie Nowe Ostrowy nie funkcjonował budżet obywatelski, rolę  

budżetu obywatelskiego spełnia 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 
 
W Wieloletniej Prognozie Finansowej obowiązującej w 2018 roku przewidziano następujące 
zadania wieloletnie: 
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L.p. Nazwa i cel 

Okres 

realizacji 

Łączne nakłady 

finansowe 
  

    Od Do  

1 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i 

Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe 

Ostrowy - Poprawa warunków życia mieszkańców miejsc. Nowe Ostrowy, 

Wołodrza i Grodno poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz 

mieszkańców miej. Nowe Ostrowy poprzez budowę sieci wodociągowej z 

odgałęzieniami 

2016 2020 4 819 923,00 

2 

Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy - 

„Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa 

efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii w gospodarstwach domowych oraz w budynkach użyteczności 

publicznej na terenie Gminy Nowe Ostrowy” 

2016 2019 2 593 535,00 

3 

Opracowanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

1. dla części obrębów Grodno i Miksztal 

2. dla części miejscowości Bzówki 

2018 2019 76 260,00 

4 
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia - poprawa efektywności cieplnej 

budynku 
2017 2018 473 000,00 

5 
Rozbudowa drogi gminnej nr 102318E w msc. Grochów, Nowe Grodno i 

Grodno Gmina Nowe Ostrowy - rozbudowa drogi 
2015 2018 2 942 179,50 

Tabela 9. Zadania wieloletnie obejmujące 2018r. 

 
3.3.2 Poziom zadłużenia Gminy 
 
Obligatoryjnym elementem WFP jest również kwota długu jednostki samorządu terytorialnego 
wraz ze wskazaniem sposobu sfinansowania jego spłaty 

 

instytucja 

rok 
zaciągni
ęcia 
pożyczki 

kwota pozostająca 
do spłaty na dzień 
31.12.2018 

 
Kwota i planowany okres spłaty 

2019 2020 2021 2022-2030 

WFOŚiG
W w 
Łodzi 2013 113 121,00 113 121,00 0,00 0,00 0,00 

PEKAO 2013 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 

BS AŁ 2014 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 

BS GOST. 2014 347 000,00 160 000,00 187 000,00 0,00 0,00 

BS K-ce 2014 68 331,00 0,00 68 331,00 0,00 0,00 

BS K-ce 2015 216 879,00 16 879,00 200 000,00 0,00 0,00 

BS K-ce 2016 169 962,00 0,00 0,00 169 962,00 0,00 

WFOŚiG
W w 
Łodzi 2018 398 061,00 0,00 63 689,76 63 689,76 

2022-2025 
270 681,48 

BS K-ce 2018 1 500 000,00 0,00 30 000,00 62 000,00 

2022-2030 
1 408 

000.00 

 Razem 3 183 354,00 660 000,00 549 020,76 295 651,76  

Tabela 10. Planowane spłaty zadłużenia 
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IV. Realizacja uchwał Rady Gminy 

W 2018 roku Rada Gminy Nowe Ostrowy kadencji VII i VIII podjęła łącznie 84 uchwały. 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 

 

VII Kadencja 
 

Lp. 

 

 

Nr uchwały 

 

Data 

 

w sprawie : 

1. XXXVIII/302/2

018 

23.02.2018 r. dokonania zmian budżetu gminy na 2018 rok 

2. XXXVIII/303/2

018 

23.02.2018 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy 

na lata 2018-2021 

3. XXXVIII/304/2

018 

23.02.2018 r. sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego oraz 

udziału w prawie użytkowania wieczystego i wyrażenia 

zgody na udzielenie bonifikaty od wartości lokalu 

mieszkalnego 

4. XXXVIII/305/2

018 

23.02.2018 r. sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego oraz 

udziału w prawie użytkowania wieczystego i wyrażenia 

zgody na udzielenie bonifikaty od wartości lokalu 

mieszkalnego 

5. XXXVIII/306/2

018 

23.02.2018 r. wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze 

bezprzetargowej komórki murowanej stanowiącej własność 

Gminy Nowe Ostrowy na czas nieoznaczony 

    

6. XXXVIII/307/2

018 

23.02.2018 r. zmiany uchwały nr XXV/230/2016 Rady Gminy Nowe 

Ostrowy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w 

dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na czas 

nieoznaczony 

7. XXXVIII/308/2

018 

23.02.2018 r. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w 

Imielnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów 

Bitwy nad Bzurą w Imielnie 

8. XXXVIII/309/2

018 

23.02.2018 r. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej im. Mieczysławy Butler w Ostrowach 

w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mieczysławy Butler 

w Ostrowach 

9. XXXVIII/310/2

018 

23.02.2018 r. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale 

przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, 

prowadzonych przez Gminę Nowe Ostrowy 

10. XXXVIII/311/2

018 

23.02.2018 r. nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowych 

Ostrowach 

 

11. 

XXXIX/312/201

8 

28.03.2018 r. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Nowe Ostrowy 

12. XXXIX/313/201

8 

28.03.2018 r. podziału Gminy Nowe Ostrowy na okręgi wyborcze oraz 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w 
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wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

13. XL/314/2018 11.04.2018 r. dokonania zmian budżetu gminy na 2018 rok 

14. XL/315/2018 11.04.2018 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy 

na lata 2018-2021 

15. XL/316/2018 11.04.2018 r. podziału Gminy Nowe Ostrowy na stałe obwody 

głosowania oraz ustalenie ich numerów, granic i siedzib 

obwodowych komisji wyborczych 

16. XLI/317/2018 30.04.2018 r. zmiany Uchwały nr XXXV/279/2017 Rady Gminy Nowe 
Ostrowy z dnia 27 października 2017 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Nowe Ostrowy, określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 

nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
 

17. XLI/318/2018 30.04.2018 r. dokonania zmian budżetu gminy na 2018 rok 

18. XLI/319/2018 30.04.2018 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy 
na lata 2018 – 2021 

 

19.  XLI/320/2018 30.04.2018 r. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Nowe Ostrowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 

20. XLI/321/2018 30.04.2018 r. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie 
planowego deficytu budżetu Gminy Nowe Ostrowy 

21. XLII/322/2018 20.06.2018 r. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Gminy Nowe Ostrowy wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu za 2018 rok 

 

22. XLII/323/2018 20.06.2018 r. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy za 
2017 rok  

23. XLII/324/2018 20.06.2018 r. dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

24. XLII/325/2018 20.06.2018 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy 
na lata 2018 - 2021  

25. XLII/326/2018 20.06.2018 r.  uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nowe Ostrowy na II 
półrocze 2018 roku  

26. XLII/327/2018 20.06.2018 r. zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy 
Nowe Ostrowy na II półrocze 2018 roku  

27. XLII/328/2018 20.06.2018 r. sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego oraz 
udziału w prawie użytkowania wieczystego i wyrażenia 
zgody na udzielenie bonifikaty od wartości lokalu 
mieszkalnego  
 

28. XLII/329/2018 20.06.2018 r. przejęcia przez Gminę Nowe Ostrowy zadania 

polegającego na utrzymaniu zieleni przydrożnej w 
zakresie koszenia poboczy dróg powiatowych w roku 
2018  

29. XLII/330/2018 20.06.2018 r. zmiany uchwały nr XXXIX/313/2018 w sprawie podziału 
Gminy Nowe Ostrowy na okręgi wyborcze oraz ustalenia 

ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w 
każdym okręgu wyborczym  

30. XLII/331/2018 20.06.2018 r. zmiany Uchwały nr XLI/317/2018 Rady Gminy Nowe 
Ostrowy z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany 
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Uchwały nr XXXV/279/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z 
dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia zasad 
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
pełniących stanowiska kierownicze w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Nowe Ostrowy, określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  

31. XLII/332/2018  20.06.2018 r. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Nowe Ostrowy  

32. XLII/333/2018  20.06.2018 r. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowe Ostrowy 
w celu przekazania go do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu 
 

33. XLII/334/2018  20.06.2018 r. zmiany uchwały nr XXXVI/285/2017 Rady Gminy Nowe 
Ostrowy z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów 
Grodno i Miksztal 

34. XLII/335/2018  20.06.2018 r. zmiany uchwały nr XXXVI/286/2017 Rady Gminy Nowe 
Ostrowy z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 

miejscowości Bzówki 

35. XLIII/336/2018 07.08.2018 r. dokonania zmian budżetu gminy na 2018 rok 

36. XLIII/337/2018 07.08.2018 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy 

na lata 2018 -2021 

37. XLIV/338/2018 30.08.2018 r. dokonania zmian budżetu gminy na 2018 rok 

38. XLIV/339/2018 30.08.2018 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy 

na lata 2018 -2021 

39. XLIV/340/2018 30.08.2018 r. ustalenia maksymalnej liczy zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 
Gminy Nowe Ostrowy 

40. XLIV/341/2018 30.08.2018 r. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności 

lokalu z udziałem w części wspólnej gruntu od Polskich 
Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie 

41. XLIV/342/2018 30.08.2018 r. zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

42. XLIV/343/2018 30.08.2018 r. wyrażenia poparcia dla działań Rady Gminy Kobylnica 
dotyczących skierowania do Trybunału Konstytucyjnego 
wniosku o zbadanie, czy przepis art. 17 pkt 2 ustawy z 
dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych 
źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 
2018 poz. 1276) jest zgodny z przepisami Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej 

43. XLV/344/2018 12.10.2018 r. określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych 

44. XLV/345/2018 12.10.2018 r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

45. XLV/346/2018 12.10.2018 r. dokonania zmian budżetu gminy na 2018 rok 

46. XLV/347/2018 12.10.2018 r. oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Ostrowy i 
Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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Gminy Nowe Ostrowy 

47. XLV/348/2018 12.10.2018 r. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze 

bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Nowe Ostrowy na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy 

48. XLV/349/2018 12.10.2018 r. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę garażu 
stanowiącego własność Gminy Nowe Ostrowy na czas 
nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 
 

49. XLV/350/2018 12.10.2018 r. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności 
lokalu z udziałem w części wspólnej gruntu od Polskich 
Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie 

50. XLV/351/2018 12.10.2018 r. zmiany Uchwały Nr XLIV/340/2018 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 

51. XLV/352/2018 12.10.2018 r. Statut Gminy Nowe Ostrowy 

52. XLV/353/2018 12.10.2018 r. ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form 
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę 
Nowe Ostrowy 

 

53. 

 

XLVI/354/2018 

 

09.11.2018 r. 

 
dokonania zmian budżetu gminy na 2018 rok 

54. XLVI/355/2018 09.11.2018 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy 
na lata 2018-2021 

55. XLVI/356/2018 09.11.2018 r. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Nowe Ostrowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 

56. XLVI/357/2018 09.11.2018 r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

57. XLVI/358/2018 09.11.2018 r. określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych 

58. XLVI/359/2018 09.11.2018 r. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 
podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze 
Gminy Nowe Ostrowy na 2019 rok 
 

 

VIII Kadencja 
1. I/1/2018 20.11.2018 r. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nowe Ostrowy 

2. I/2/2018 20.11.2018 r. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nowe Ostrowy 

3. II/3/2018 29.11.2018 r. dokonania zmian budżetu gminy na 2018 rok 

4. II/4/2018 29.11.2018 r. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nowe 
Ostrowy 
 

5. II/5/2018 29.11.2018 r. powołania stałych komisji Rady Gminy Nowe Ostrowy oraz 
ustalenia liczby tych komisji 

6. II/6/2018 29.11.2018 r. powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej 

7. II/7/2018 29.11.2018 r. powołania składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji 

 

8. II/8/2018 29.11.2018 r. powołania składu osobowego i określenia przedmiotu działania 
Komisji ds. budżetu, spraw gospodarczych i społecznych 
 

9. II/9/2018 29.11.2018 r. uchwalenia programu współpracy na rok 2019 Gminy Nowe 

Ostrowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 
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10. II/10/2018 29.11.2018 r. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Nowe Ostrowy 

11. II/11/2018 29.11.2018 r. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa - Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej 
 

12. II/12/2018 29.11.2018 r. zmiany uchwały Nr XIII/96/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w 
sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i 
przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, w 
podatku rolnym i w podatku leśnym 

13. II/13/2018 29.11.2018 r. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowe Ostrowy 

14. III/14/2018 28.12.2018 r. uchwalenia budżetu na 2019 rok 

15. III/15/2018 28.12.2018 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 
2019-2022 

16. III/16/2018 28.12.2018 r. dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

17. III/17/2018 28.12.2018 r. uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nowe Ostrowy na I 
półrocze 2019 roku 

18. III/18/2018 28.12.2018 r. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze 
bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Gminy Nowe Ostrowy na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy 

19. III/19/2018 28.12.2018 r. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze 
bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Nowe Ostrowy 

20. III/20/2018 28.12.2018 r. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze 
bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Nowe Ostrowy na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy 

21. III/21/2018 28.12.2018 r. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze 

bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Nowe Ostrowy na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy 

22. III/22/2018 28.12.2018 r. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze 
bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Gminy Nowe Ostrowy na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy 

23. III/23/2018 28.12.2018 r. przejęcia przez Gminę Nowe Ostrowy zadania polegającego na 
zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w zakresie 
odśnieżania 
 

24. III/24/2018 28.12.2018 r. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2019 

25. III/25/2018 28.12.2018 r. zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na 
terenie Gminy Nowe Ostrowy 

26. III/26/2018 28.12.2018 r. rozpatrzenia petycji dotyczącej montażu oświetlenia w 
miejscowości Bzówki 

 

V. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I 
STRATEGII 
 

5.1 Strategia Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy na lata 2015-2022 

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 
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się do poziomu poszczególnych przedsięwzięć. 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 2018 zrealizowano następujące zadania lub elementy zadań: 

1. Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w msc. Wołodrza 
2. Rozbudowa drogi gminnej nr 102318E w msc. Grochów, Nowe Grodno i Grodno 
3. Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Ostrowach /adaptacja budynku szkoły na 

Przedszkole/; 
4. Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest 
5. Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz jednostek ochotniczych straży 

pożarnych 
Wykonane prace remontowe, inwestycyjne, modernizacyjne wykonane własnymi środkami. /ludzie, 

sprzęt, pracownicy doraźni, roboty publiczne staże/ 

1. termomodernizacja świetlicy Nowe Ostrowy 

2. termomodernizacja świetlicy Ostrowy 

3. termomodernizacja świetlicy Bzówki 

4. remont świetlicy Kołomia 

5. utwardzenie nawierzchni kostką na powierzchni około 1000 m2 (plac przy świetlicy w 
Zieleńcu i Grodnie, parking i plac przy Świetlicy Środowiskowej, przystanek Perna) 

6. utwardzenie dróg na długości około 4 km (na całej długości drogi i miejscowo) 

7. budowa przystanku komunikacji zbiorowej w miejscowości Lipiny (Leśniczówka) 

8. remont świetlicy wiejskiej w Grochowie 

9. adaptacja lokali w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Woli Pierowej na lokale 
mieszkalne 

10. budowa frontowego ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w m. Wola Pierowa 

11. kończenie prac związanych z ułożeniem kostki w miejscowości Ostrowy- Cukrownia (przy 
nowych blokach) 

12. remont kominów na budynku Ostrowy 2B 

13. zakup i montaż tablic sołeckich 

14. wydzielenie pokoju dla w-ce dyrektor i remont klas w Szkole Podstawowej w Ostrowach 
(malowanie i drobne naprawy) 

15. budowa przyłącza wodociągowego w m. Imielinek 
 

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 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Decyzja_administracyjna
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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 

 
5.3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

W roku 2018 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. 

 

W roku 2018 dokonano analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Nowe Ostrowy, 
analizy zgodności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów gminy Nowe Ostrowy. 
Przystąpiono również do sporządzania  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obrębów Grodno i Miksztal oraz dla części obszaru miejscowości Bzówki. 

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 2018r. Łącznie w zasobie 
gminy znajdowało się  90 mieszkań. W roku 2018 Gmina Nowe Ostrowy sprzedała jedno 
mieszkanie na rzecz najemcy, jedno mieszkanie zostało wyremontowane i oddane do użytku 
oraz jedno przejęte od PKP. 
Mieszkania w miarę możliwości finansowych są remontowane. W 2018 r. dokonano remontu 6 
mieszkań, znajdujących w miejscowościach: Ostrowy, Wola Pierowa, Miksztal i  Bzówki. 
Remonty te dotyczyły wymiany stolarki budowlanej oraz remont dachu. 
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5.5 Program opieki nad zabytkami 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami uchwalony został na lata 2012 – 2016. 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. W 2018r. 
sporządzono aktualizację Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz Gminnej Ewidencji 
Zabytków wraz z kartami  teleadresowymi. 
 

5.6 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. 
W dokumencie określone zostały następujące cele strategiczne w perspektywie roku 2020: 
Cel 1: Zmniejszenie emisji CO2 oraz benzo(a)pirenu pochodzących ze źródeł niskiej emisji 
Cel 2: Redukcja zużycia energii finalnej 
Cel strategiczny 3: Zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowitym bilansie 
energetycznym Gminy Nowe Ostrowy. 
W PGN określone zostały również  dwa zadania inwestycyjne zmierzające do realizacji 
powyższych  celów, z których zrealizowane w roku 2018 zostało jedno, wspomniane już  zadanie 
tj. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wołodrzy”. Natomiast w trakcie realizacji jest 
zadanie z zakresu odnawialnych źródeł energii pn. „Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie 
Nowe Ostrowy”. 

 

5.7 Program usuwania wyrobów zawierających azbest 

W roku 2018 zrealizowano zadanie polegające  na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Nowe Ostrowy. W sumie odebranych i przekazanych do 
unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych zostało 54,330 Mg wyrobów 
zawierających azbest. Demontaż, odbiór i utylizacja obejmowała 17,449 Mg wyrobów z 7 posesji, 
natomiast odbiór i utylizacja obejmowała z 36,881 Mg wyrobów azbestowych z 18 posesji. 

 

5.8 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 
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Cel strategiczny 5: Zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej. 
Powyższe cele realizowane są w kolejnych latach, w tym w 2018 roku przez Gminny Ośrodek 
Opieki Społecznej, placówki oświatowe, samorząd gminny oraz Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie. 

5.9 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 2018r. przeprowadzono rozmowy z 4 osobami, 
skierowano również 1 wniosek  do Sadu Rejonowego w Łęczycy o przymusowe leczenie osoby 
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. 
 

5.10 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. 
 

5.11 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 2018r. nie przyznawano w ramach tego programu dotacji, jak 
również nie ogłaszano konkursów. 

VI Sytuacja demograficzna na terenie Gminy Nowe Ostrowy  
w 2018 r.  

Na dzień 31 grudnia 2018 r. liczba mieszkańców gminy Nowe Ostrowy wynosiła 3496 osób, w 
tym 1799 kobiet i 1697 mężczyzn. W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i 
mieszkańców (pobyt stały i czasowy) zmniejszyła się o 26 osób.                        

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (0-15) wynosiła 496, w tym kobiet - 240 , a liczba 

mężczyzn – 256, 

 liczba osób w wieku produkcyjnym wynosiła 2303, w tym kobiet (16-60 lat) -1058 , a liczba 

mężczyzn (16-65 lat) wynosiła 1245, 
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 liczba osób w wieku poprodukcyjnym wynosiła 697, w tym kobiet (>60 lat) wynosiła - 501, 

a liczba mężczyzn (>65 lat) wynosiła– 196. 

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach na dzień 31.12. 2018 r. kształtowała się 

następująco. 

L.p. Miejscowość Liczba mieszkańców 

1 BŁOTA 16 

2 BZÓWKI 201 

3 GROCHÓW 144 

4 GROCHÓWEK 98 

5 GRODNO 153 

6 IMIELINEK 89 

7 IMIELNO 173 

8 KAŁY 15 

9 KAŁY-TOWARZYSTWO 40 

10 KOŁOMIA 83 

11 LIPINY 101 

12 MIKSZTAL 129 

13 NIECHCIANÓW 95 

14 NOWA WIEŚ 45 

15 NOWE GRODNO 62 

16 NOWE OSTROWY 416 

17 OSTROWY 254 

18 OSTROWY-CUKROWNIA 714 

19 PERNA 60 

20 RDUTÓW 26 

21 WOLA PIEROWA 281 

22 WOŁODRZA 215 

23 ZIELENIEC 86 

RAZEM 3496 

Tabela  12. Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach 

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

2009 – 2018 /stan na 31.12./ nastąpiło zmniejszenie liczby ludności o 406 osób. 

Rok Mężczyźni Kobiety Liczba mieszkańców 

2018 1697 1799 3496 

2017 1708 1815 3523 

2016 1725 1822 3547 
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2015 1762 1868 3630 

2014 1788 1893 3681 

2013 1814 1929 3743 

2012 1818 1939 3757 

2011 1864 1983 3847 

2010 1861 1997 3858 

2009 1878 2924 3902 

 Tabela  13. Liczba mieszkańców gminy Nowe Ostrowy w latach 2009 - 2018 

W 2018r. urodziło się w gminie Nowe Ostrowy 36 dzieci, w tym 21 dziewczynek i 15 chłopców, 

natomiast zmarły 52 osoby, w tym 26 kobiet i 26 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 

2018 r. był ujemny i wyniósł –16. Najczęstsze przyczyny zgonów w 2018r, które zostały 

sporządzone w USC Nowe Ostrowy to:  ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa, nagłe 

zatrzymanie krążenia, niewydolność serca. W 2018 r. nie odnotowano zgonów niemowląt. 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. 

Rok Urodzenia Zgony Przyrost 

naturalny 

Dziewczynki Chłopcy Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem  

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 2015-2019 

 

VII. Infrastruktura, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 

7.1 Infrastruktura drogowa 

 
Infrastruktura drogowa w gminie Nowe Ostrowy obejmowała na 1 stycznia 2018 r. 35,6 km dróg. 
Na dzień 31 grudnia 2018 r. długość dróg w gminie wynosiła 35,6 km. Drogi asfaltowe stanowiły 
na początku 2018 r. 81 % wszystkich dróg, a pod koniec poprzedniego roku 90 %. Drogi 
utwardzone stanowiły w poprzednim roku, odpowiednio, 85 % na dzień 1 stycznia 2018 r. i 93 % 
na dzień 31 grudnia 2018 r. 

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 2018 r. wynosiła 0,52 km, natomiast na 31 
grudnia 2018 r. 3,41 km. 
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7.2 Oświetlenie uliczne 
 

Podmiotem zarządzającym i  zajmującym się eksploatacją i konserwacją, a także modernizacją 
oświetlenia ulicznego jest Energa Oświetlenie. Aktualnie łączy nas umowa z Energa Oświetlenie 
podpisana 22 grudnia 2017 r., a czas obowiązywania umowy to okres od 1 stycznia 2018 r. do 
dnia 31.12.2020 r. Na czas podpisywania umowy jak i początek 2018 roku funkcjonowały na 
terenie gminy Nowe Ostrowy  604 punkty świetlne ( oprawy) w tym dwie rtęciowe, pozostałe to 
oprawy sodowe. Firma oprócz bieżącego utrzymania, konserwacji, usuwania awarii zobowiązała 
się i wykonała w roku 2018 modernizację oświetlenia w trzech miejscowościach tj. w Nowych 
Ostrowach ( droga do budynków kolejowych za Ośrodkiem Zdrowia) w Ostrowach- Cukrowni – 
przy kościele i w Nowym Grodnie za żwirownią ( łącznie 12 szt). W drugiej połowie roku 2018 
został  rozszerzony  zakres usługi oświetleniowej o kolejnych 14 opraw (Ostrowy-Cukrownia, 
Grodno, Grochów). Na koniec roku 2018 oświetlenie uliczne na terenie gminy Nowe Ostrowy 
składa się z 630 szt opraw oświetleniowych. 

 

7.3 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 są ujęcia głębinowe wykonane 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. Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 
r. wynosiła 79240 m, a na koniec 79240 m.  Dostęp do sieci wodociągowej /przyłącza/ w gminie 
posiada 99 % mieszkań. 

 

7.4 Infrastruktura kanalizacyjna 
 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie gminy na dzień 1 stycznia 2018 r. 
wynosiła 9580 m, natomiast na dzień 31 grudnia 2018 r. również 9580 m. 

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 roku 2016 funkcjonuje również kanalizacja na osiedlu dawnego PGR 
Bzówki i odprowadza ścieki od ok. 80 mieszkańców. Tak na dzień 1 stycznia 2018 r. jak i na 
dzień 31 grudnia 2018 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 punktem zlewnym dla ścieków 
dowożonych z terenów nieskanalizowanych wybudowana została w miejscowości Ostrowy-
Cukrownia, 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 znajduje się 248 przydomowych 
oczyszczalni ścieków, w roku 2018 nie były wybudowane nowe oczyszczalnie przydomowe., lista 
oczekujących na koniec roku 2018 wynosi 96 osób.  
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7.5 Gospodarka odpadami. 
 

7.5.1 Informacje ogólne 

 
Do obowiązków gminy należy zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Natomiast nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne mogą pozostać poza nowym systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2018 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, 
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 Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. z siedzibą  w 
Kutnie ul. Łąkoszyńska 127. 
 
7.5.2 Segregacja odpadów 
 
Segregacja odpadów komunalnych na terenie Gminy Nowe Ostrowy odbywała się z podziałem 
na następujące frakcje: szkło (w tym szkło bezbarwne i kolorowe), tworzywa sztuczne, metale i 
opakowania wielomateriałowe (w tym puszki po napojach, opakowania kartonowe, kartonowo-
foliowe i z tworzyw sztucznych), papier i tektura, odpady ulegające biodegradacji, 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. folie, sznurki, plandeki, itp.), przeterminowane leki, żarówki, odpady 
zielone oraz odzież i tekstylia. 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. folie, 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. 
 
7.5.3 Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy 
 
Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w 2018 roku na terenie Gminy Nowe Ostrowy została 
wykazana na podstawie półrocznych sprawozdań otrzymanych  od podmiotów odbierających 
odpady komunalne z terenu Gminy Nowe Ostrowy.   
 
W poniższej tabeli przedstawiono masę odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości z 
terenu Gminy Nowe Ostrowy w 2018 roku. 
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Kod odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odpadów 

komunalnych 

Masa zebranych 

odpadów komunalnych 

[Mg] 

20 03 01 Zmieszane odpady 

komunalne 

323,976 

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic 

i placów 

5,180 

20 03 07 Odpady 

wielkogabarytowe 

37,160 

20 02 03 Inne odpady nieulegające 

biodegradacji 

50,960 

20 01 36 Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

1,880 

20 01 10 Odzież 0,500 

17 01 07 Zmieszane odpady z 

betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż 

wymienione w 170106 

8,940 

16 01 03 Zużyte opony 7,660 

15 01 01 Opakowania z papieru i 

tektury 

4,930 

15 01 02 Opakowania z tworzyw 

sztucznych 

15,520 

ex 15 01 06 Zmieszane odpady 

opakowaniowe 

51,640 

15 01 07 Opakowania ze szkła 39,520 

Razem 547,866 

Tabela  15 Odpady zebrane od mieszkańców 

W 2018 roku z terenu Gminy Nowe Ostrowy odebrano 323,976 Mg odpadów  
o kodzie 20 03 01 /niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne/. Średnio od jednego 
mieszkańca Gminy Nowe Ostrowy odebrano w 2018 roku 108 kg zmieszanych odpadów 
komunalnych. W porównaniu do ubiegłego roku jest to spadek o 13 kg. Oznacza to coraz lepszą 
segregację odpadów komunalnych przez mieszkańców gminy gdyż jednocześnie wzrosła ilość 
odebranych odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki oraz ilość odpadów dostarczanych do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ostrowach. 
 
7.5.4 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. Ilość 
zebranych w 2018 roku odpadów komunalnych w PSZOK przedstawia poniższa tabela. 
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Kod odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odpadów 

komunalnych 

Masa zebranych odpadów 

komunalnych 

[Mg] 

15 01 01 
Opakowania z papieru i 

tektury 
0,280 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
2,500 

15 01 07 Opakowania ze szkła 0,480 

16 01 03 Zużyte opony 7,660 

17 01 07 

Zmieszane odpady z 

betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów 

ceramicznych i 

elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 

17 01 06 

1,300 

20 01 10 Odzież 0,500 

20 01 36 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 

20 01 23 i 20 01 35 

1,880 

20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytowe 
37,160 

Razem 51,760 

                       Tabela  16 Odpady zebrane na PSZOKu 

Ilość odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z 
roku na rok rośnie. W 2018r. wzrost ten wyniósł prawie 35% w porównaniu do roku ubiegłego. 
Wzrost ten był spowodowany przede wszystkim uświadomieniem mieszkańców gminy o 
sposobie funkcjonowania tego punktu oraz tym, że za odpady dostarczane do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty. 
Przyczyną wzrostu odebranych odpadów przez punkt było również wydłużenie czasu pracy 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Przed wprowadzeniem nowego systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi mieszkańcy nie mieli takiej możliwości bezpłatnie 
oddać tzw. odpadów problemowych. Obecnie coraz chętniej odpady te są dostarczane do 
PSZOK co ma odzwierciedlenie w ilości odebranych odpadów przez punkt. 
 

VIII. Edukacja 
 

Na terenie Gminy Nowe Ostrowy funkcjonują następujące placówki oświatowe: 

-  Przedszkole 

Szkoły podstawowe: 

-  Szkoła Podstawowa im. Mieczysławy Butler w Ostrowach, 

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

W obu szkołach podstawowych funkcjonują również oddziały przedszkolne dla dzieci 

sześcioletnich,  dwa w Szkole Podstawowej w Ostrowach oraz jeden oddział w Szkole 

Podstawowej w Ostrowach.   
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8.1 Przedszkole 

 

W 2018 r. funkcjonowało jedno  przedszkola gminne. Do końca czerwca Przedszkole 

zlokalizowane było w miejscowości Ostrowy-Cukrownia 15. W wakacje zaadaptowano część 

budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowach /dawny parter Gimnazjum/ na Gminne Przedszkole. 

Prace zostały wykonane własnymi siłami, sposobem gospodarczym i samorząd poniósł jedynie 

koszty materiałów i dokumentacji o wartości 53 tys. zł. Do gminnego przedszkola od września 

2018 r. uczęszczało 47 dzieci, w tym 24 dziewczynki i 23 chłopców. Do przedszkoli uczęszczały 

dzieci z następujących roczników: 

 rocznik 2013 – 23 dzieci, w tym 8 dziewczynek i 15 chłopców 

 rocznik 2014 – 10 dzieci, w tym 8 dziewczynek i 2 chłopców 

 rocznik 2015 – 14 dzieci, w tym 8 dziewczynek i 6 chłopców 

 

W placówce w roku szkolnym 2018 zatrudnione były następujące osoby: dyrektor-nauczyciel, 

nauczyciel kontraktowy, nauczyciel stażysta, nauczyciel religii (1,5 godziny tygodniowo), 

nauczyciel logopeda (6 godzin tygodniowo), nauczyciel języka angielskiego (1,5 godziny 

tygodniowo), woźna oddziałowa oraz dwie woźne oddziałowe na etat,  zatrudnione  przez  Urząd 

Gminy. 

 

8.2 Szkoły Podstawowe 

 

Na terenie gminy Nowe Ostrowy funkcjonują 2 szkoły podstawowe, Szkoła  Podstawowa im. 

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

Bzurą w Imielnie . 

 

8.2.1  Szkoła  Podstawowa im. Mieczysławy Butler w Ostrowach 

 

W roku 2018 w Szkole Podstawowej w Ostrowach nauką objętych było łącznie 232 uczniów, z 
czego  13 uczniów w oddziale przedszkolnym, 184 uczniów w klasach I-VIII i 35 uczniów w 
oddziałach gimnazjalnych.  Ponadto jeden uczeń realizował obowiązek szkolny w ORE 
Niezabudka w Kutnie w klasie trzeciej Szkoły Podstawowej. 
W szkole zatrudnionych było 29 nauczycieli: 
  -  27 nauczycieli pełnozatrudnionych 
  -  2 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin 
Wszyscy nauczyciele mają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym i pełne 
kwalifikacje do nauczania zajęć edukacyjnych. 
W szkole w roku 2018 zatrudnieni byli następujący pracownicy administracji i obsługi: 
  -  1 referent (obecnie przebywający na urlopie rodzicielskim, na okres  nieobecności referenta 
zatrudniono osobę na zastępstwo) 
  -  1 intendent 
  -  3 kucharki 
  -  5 sprzątaczek 
W szkole działa świetlica dla wszystkich dzieci dojeżdżających do szkoły i dla chętnych uczniów, 
łącznie ze świetlicy korzystało 154 uczniów, natomiast ze stołówki szkolnej korzystało łącznie 207 
uczniów. 
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8.2.2 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie 
 
W roku 2018 w  Szkole Podstawowej w Imielnie nauką objętych było  łącznie 94 uczniów, 86 w 
klasach I-VIII, a 8 dzieci /sześciolatków/ w oddziale przedszkolnym. W szkole pracuje 18 
nauczycieli, w tym pełnozatrudnionych 10, pozostali to niepełnozatrudnieni, a jeden nauczyciel 
dopełnia etat innej szkoły. W szkole zatrudnionych jest 5 pracowników administracji i obsługi, 
dodatkowo prace wspomagają pracownicy delegowani przez gminę w ramach robót doraźnych i 
interwencyjnych. W szkole funkcjonują również: świetlica i stołówka szkolna, z których korzysta 
większość uczniów. 
 

8.3 Finanse oświaty 

 
Łączne wydatki z budżetu gminy na oświatę w roku 2018 wynosiły 4.985.277,01 ( cały dział 801 ) 
w tym 53.000,00 wydatki majątkowe. Wydatki na oświatę w podziale na poszczególne szkoły i 
przedszkole z budżetu gminy kształtowały się następująco: 
 Szkoła Podstawowa w Ostrowach – 2.997.292,10 zł 
 Szkoła  Podstawowa w Imielnie – 1.358.325,94 zł 
 Przedszkole w Ostrowach  – 251.422,84 zł. 

Subwencja oświatowa w roku 2018 wyniosła – 2.822.443,00 zł 

 

IX. Kultura, sport i rekreacja 
 

9.1 Gminna Biblioteka Publiczna 
 

W gminie w 2018 r. funkcjonowała 1 biblioteka. Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
dostosowany jest 1 budynek biblioteki, znajdujący się w Nowych Ostrowach 80A. 

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 16750 woluminów, zaś na koniec roku – 17111 
woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 4,8 na dzień 1 
stycznia 2018 r. oraz 4,9 na dzień 31 stycznia 2018 r. 

Na początku roku (koniec stycznia) zarejestrowano 94 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec 
roku liczby te wynosiły 244. W ciągu roku z usług biblioteki skorzystało 1485 czytelniczek i 
czytelników (wypożyczalnia + czytelnia), którzy skorzystali łącznie z 3997 
woluminów(wypożyczalnia) + 153 woluminy (udostępnienia na miejscu). Razem 4150 
woluminów. W poprzednim roku wzbogacono zbiory biblioteki o m.in. następujące pozycje: 

 Książki z literatury pięknej dla dorosłych 

 Książki z literatury pięknej dla dzieci 

 Literatura faktu i biografie 

 Książki o podróżach 

 Poradniki 

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

Biblioteka zatrudniała 1 pracownicę.   

W bibliotece użytkowano 4 komputery, w tym 4  z dostępem do szerokopasmowego Internetu. W 
2018 r. biblioteka gminna zorganizowały następujące wydarzenia: 1 spotkanie autorskie, 
Narodowe czytanie i lekcje biblioteczne, mające na celu promocję czytelnictwa. W wydarzeniach 
tych wzięło udział 85 mieszkańców. Biblioteka poniosła w związku z tymi wydarzeniami wydatki w 
kwocie 103,65 zł. Poza tym biblioteka realizowała wiele działań wspólnie ze Świetlicą 
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Środowiskową, które zostały opisane poniżej. 

W 2018 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała                   
96 468 zł. 

 

9.2 Świetlica środowiskowa 
 

W Gminie Nowe Ostrowy w 2018 roku funkcjonowała Świetlica Środowiskowa. Budynek Świetlicy 
nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W Świetlicy Środowiskowej 
użytkowano 6 komputerów z dostępem do szerokopasmowego Internetu.  

Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury ściśle współpracowała ze Świetlicą 
Środowiskową  przy niżej wymienionych działaniach: 

W roku 2018 zorganizowano 7  wyjazdów do kina, jeden wyjazd do teatru, dwa wyjazdy do 
muzeum, 4 koncerty –  dwa Noworoczne i dwa z okazji Dnia Kobiet, 2 imprezy plenerowe 
(Festyn, Dożynki), bal karnawałowy dla dzieci, dwa konkursy – plastyczny i historyczny, 1  
Przegląd Piosenki Wojskowej  i Patriotycznej, dwutygodniowe warsztaty dla dzieci (zimowe  i 
letnie) oraz 5 warsztatów świątecznych. 
We wskazanych wydarzeniach wzięło udział 2240 mieszkanek i mieszkańców. Wydarzenia te 
wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości  2.745,47 (Świetlica) +  1.444,36 (biblioteka).  
Wydatki poniesione na festyn rodzinny w 2018 r.  wyniosły 16.399,58 zł wydatki na dożynki 
gminne –wyniosły 27.406,32 zł łącznie: 43.805,90 zł 
Dofinansowanie od sponsorów wyniosło  – 10.600,00 zł.  
Wydatki dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły 47.143,02 zł: wynagrodzenia ze 
składkami dla pracownika świetlicy – 32.284,03 zł, koszt zatrudnienia terapeuty w ramach umowy 
zlecenia  – 7.006,00 zł., pozostałe to koszty utrzymanie świetlicy, zakup materiałów biurowych. 

Przy gminnych jednostkach kultury funkcjonują następujące grupy artystyczne: zespół wokalny 
OKTAWA i grupa rękodzieła artystycznego, zrzeszające 14 mieszkanek i mieszkańców. W ich 
ramach zespół OKTAWA wziął udział w 19 różnego rodzaju festiwalach, przeglądach, konkursach 
i uroczystościach lokalnych. Zorganizowano 120 godzin  zajęć wokalnych, które można 
zaklasyfikować jako muzyczne i 60 godzin zajęć rękodzieła artystycznego, które można 
zaklasyfikować jako plastyczne. 

9.3  Sport i rekreacja 
 

Wykaz  i stan infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 

 

- boisko wielofunkcyjne typu Orlik w msc. Ostrowy, stan dobry, w roku 2018 przeprowadzona 
została konserwacja nawierzchni.  Obiekt użytkowany przez uczniów w godz. pracy szkoły oraz 
przez innych chętnych w dni pracy lokalnego animatora sportu;    

- boisko wielofunkcyjne przy szkole w Imielnie – stan dobry, w roku 2018 przeprowadzona 
została konserwacja nawierzchni. Użytkowana głównie przez uczniów w godz. pracy szkoły; 

- obiekt piłkarski – pełnowymiarowe boisko trawiaste oraz budynek szatniowo-gospodarczy   w 
msc. Ostrowy; obiekt gminny użytkowany przez LKS Ostrovia Ostrowy;  stan techniczny obiektu 
dostateczny. W roku 2018 na wniosek klubu 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; 

-  siłownie zewnętrzne w Ostrowach-Cukrowni i Nowych Ostrowach – stan dobry, urządzenia 
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ogólnodostępne. 

Na terenie gminy Nowe Ostrowy jedynym  funkcjonującym klubem sportowym jest Ludowy Klub 
Sportowy „Ostrovia” - upowszechniający kulturę fizyczną i sport. Klub w roku 2018 prowadził 
dwie drużyny piłki nożnej (młodzieżową i seniorów), które brały udział w rozgrywkach ligowych w 
ramach rozgrywek organizowanych przez Łódzki Związek Piłki Nożnej. 

 

Gminny program imprez kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych oraz integracyjnych na 
2018 rok 

Lp. Termin imprezy Nazwa Imprezy 
Odpowiedzialni za 

zorganizowanie 
imprezy 

Uwagi 

1. Styczeń/Luty 

- Spotkanie noworoczne dla 
mieszkańców Gminy Nowe 
Ostrowy  
 
- Zajęcia warsztatowe i 
półkolonie dla dzieci i młodzieży                   
w okresie ferii zimowych 
 
- Bal Maskowy dla maluchów z 
terenu Gminy 
 
 
- XLI Eliminacje Gminne OTWP 
„Młodzież zapobiega pożarom” 

- Urząd Gminy Nowe 
Ostrowy, Świetlica 
Środowiskowa, GBP 
 
- Świetlica 
Środowiskowa, Gminna 
Biblioteka Publiczna 
 
- Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju 
  Gminy Nowe Ostrowy, 
Świetlica 
  Środowiskowa, GBP 
- Szkoła Podstawowa im. 
Bohaterów Bitwy nad 
Bzurą w Imielnie, Szkoła 
Podstawowa im. 
Mieczysławy Butler w 
Ostrowach, Zarząd 
Gminny OSP RP  

 

2. Marzec 

 
- Dzień Kobiet i Mężczyzn 
- Warsztaty n/t zdrowego 
żywienia 
- Dzień Kobiet dla Seniorów  
  

 
- Świetlica 
Środowiskowa 
- Gminna Biblioteka 
Publiczna  
- Szkoła Podstawowa im. 
Mieczysławy Butler w 
Ostrowach  

 

3. Kwiecień - Listopad 

- Cykl imprez sportowo - 
rekreacyjnych na kompleksie 
boisk sportowych - „Orlik” 
 
- Konkurs fotograficzny  - Gmina 
w obiektywie pod hasłem „ 
Gmina Nowe Ostrowy – nasza 
mała ojczyzna” (rozstrzygnięcie – 
listopad)  
- Cykliczne wystawy 
okolicznościowe i tematyczne, w 

- Urząd Gminy Nowe 
Ostrowy 
 
 
- Gminna Biblioteka 
Publiczna,  Świetlica 
Środowiskowa 
 
- Gminna Biblioteka 
Publiczna,    
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tym wystawa o tematyce 
niepodległościowej 
 
- Spotkania autorskie i spotkania 
z ciekawymi ludźmi  
 

 
- Gminna Biblioteka 
Publiczna  

 
4. 

Maj/Czerwiec 
 

- Indywidualne Mistrzostwa 
Gminy Nowe Ostrowy  
w wędkarstwie spławikowym 
- 1-3 Maja - Imprezy 
masowe/sportowo - rozrywkowe. 
 
- Powiatowa turniejada 
Imielno/Szkoły Powiatu 
kutnowskiego z klas I - III 
 
- Rajd pieszy lub rowerowy 
„Szlakiem Miejsc Pamięci” / 
„Spotkanie z historią – 
Andersówka” 
 
- Festyn Rodzinny (Piknik 
historyczno – patriotyczny)  
 
 
- Dzień Dziecka 
 
 
- uroczyste obchody 100-lecia 
OSP Grochów  

- Polski Związek 
Wędkarski Koło 
„METALURG” Kutno 
- LKS „Ostrovia”, Urząd 
Gminy Nowe Ostrowy 
- Szkoła Podstawowa w 
Imielnie 
 
 
- Świetlica 
Środowiskowa, Gminna 
Biblioteka Publiczna, 
Urząd Gminy Nowe 
Ostrowy  
-Urząd Gminy, Świetlica 
Środowiskowa, Gminna 
Biblioteka Publiczna, 
Szkoły. 
 
- Gminne Przedszkole, 
Szkoły Podstawowe  
 
- Urząd Gminy nowe 
Ostrowy, OSP Grochów, 
ZG OSP 

 

5. Lipiec/Sierpień 

- Mistrzostwa LZS Powiatowe w 
piłce nożnej 
 
- Półkolonie dla dzieci 
 
- Gminne zawody sportowo – 
pożarnicze  

- LKS „Ostrovia”  
 
- Świetlica 
Środowiskowa, Gminna 
Biblioteka Publiczna 
- ZG OSP, Urząd Gminy 
Nowe Ostrowy  
 

 

6. Sierpień/Wrzesień 

 
- Dożynki Gminne 
 
 
 
 

- Urząd Gminy Nowe 
Ostrowy, Gminna 
Biblioteka Publiczna, 
Świetlica Środowiskowa i 
sołectwa Niechcianów, 
Miksztal  
 

 

7. 
Wrzesień/ 
Październik 
 

- 1 września 79 rocznica 
wybuchu II Wojny Światowej 
- Drużynowe zawody wędkarskie 
 
- Sprzątanie świata 

- Urząd Gminy Nowe 
Ostrowy 
- Polski Związek 
Wędkarski Koło 
„METALURG” Kutno 
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- Narodowe czytanie 
 
 

- Szkoły zlokalizowane 
na terenie gminy, Urząd 
Gminy Nowe Ostrowy 
-  GBP, Świetlica 
Środowiskowa  
 

8. 
 
Listopad 
 

- Dzień Seniora 
 
- Obchody 100 rocznicy 
Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę 
- Wystawa nowości 
wydawniczych 
 
- Przegląd Piosenki Wojskowej i 
Patriotycznej „Śpiewamy dla 
Niepodległej”  

- Związek Emerytów, 
Szkoła Podstawowa w 
Ostrowach  
- Urząd Gminy Nowe 
Ostrowy, Szkoły, Gminna 
Biblioteka Publiczna, 
Świetlica Środowiskowa 
 
- Gminna Biblioteka 
Publiczna 
 
- Świetlica 
Środowiskowa, GBP, 
Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Gminy 
Nowe Ostrowy 

 

9. Grudzień 

- Koncert kolęd dla mieszkańców 
- Wigilia dla Seniorów 
 
- Wystawa bożonarodzeniowa 
- Spotkania z ciekawymi ludźmi 

- Świetlica 
Środowiskowa 
- Szkoła Podstawowa im. 
Mieczysławy Butler  w 
Ostrowach 
- Gminna Biblioteka 
Publiczna 
- Gminna Biblioteka 
Publiczna 

 

 

 

X. Pomoc społeczna, ochrona zdrowia. 
 

10.1 Pomoc społeczna 
Ogółem z pomocy społecznej w 2018 r. skorzystało 350 osób i rodzin co stanowi 10% wszystkich 
mieszkańców gminy. Bezrobocie, okres zimowy, niepełnosprawność, bezradność w sprawach 
opiekuńczo – wychowawczych oraz brak umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, 
alkoholizm i ubóstwo stanowiły główne powody przyznania pomocy w 2018 r. 
Na początku roku 2018 szacowano, że wśród osób korzystających z pomocy społecznej 
zagrożonych ubóstwem było 47 osób i rodzin, zaś pod koniec 2018 r. szacowano tę grupę na 18 
osób i rodzin. Przyczyną spadku było korzystanie z wprowadzonych programów: tj. „Rodzina 
500+ „ oraz „Dobry start”, a także spadek bezrobocia. 
W 2018 r. wypłacono następujące świadczenia z pomocy społecznej: 
 
– zasiłki stałe – 46 osób na kwotę  248.693 zł 
– zasiłki okresowe – 71 osób i rodzin na kwotę  95.347 zł 
– zasiłki celowe i pomoc w naturze – 280 osób na kwotę  80.550 zł  
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– w roku 2018 wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 50.836 zł, z których 
beneficjentami było 61 osób i rodzin. Podstawą ich przyznania było spełnienie przesłanek 
kwalifikujących do naliczenia dodatku mieszkaniowego ( tj. metraż mieszkania i dochód rodziny). 
Kwota najniższego dodatku mieszkaniowego wyniosła 21,15 zł, zaś kwota najwyższego dodatku 
wyniosła 288,34 zł. W 2018 r. wydano 16 decyzji odmownych z powodu przekroczenia dochodu 
bądź nadmetrażu. 
– z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w formie zasiłków na posiłek oraz 
obiadów skorzystało 225 osób i rodzin na kwotę  221.717 zł. 
– składki zdrowotne od zasiłków  stałych  odprowadzono  dla 33 osób na kwotę 17.625 zł. 
– składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych odprowadzono dla 26 osób na kwotę  
25.935 zł. 
– stypendia szkolne o charakterze socjalnym  wypłacono na  kwotę  52.476,80 zł dla 76 
uczniów. Udzielono również 4 zasiłki szkolne na kwotę 2.480 zł. 
– stypendia socjalne dla osób studiujących wypłacono dla 5 osób na kwotę 3.050,00 zł. 
– Pobyt w DPS sfinansowano dla 12 osób na kwotę 261.766 zł. 
 
W 2018 roku świadczenia rodzinne i wychowawcze kształtowały się następująco: 
 

 z zasiłku rodzinnego na dzieci korzystały 262 rodziny. Liczba dzieci , na  które rodzice 
otrzymywali zasiłek rodzinny, wyniosła 363 osoby. Kwota zasiłku rodzinnego na dzieci 
wraz z dodatkami  w 2018r. wyniosła 511 861,99zł.               

 Kwota świadczeń opiekuńczych w roku 2018r. wyniosła:  zasiłków  pielęgnacyjnych 178 
851zł, świadczeń pielęgnacyjnych 336 756zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 95 627zł, 
zasiłku dla opiekuna 25 760zł. 

 Na początku 2018r. 225 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+) a na 
koniec 2018r. 252 rodziny. W roku 2018 wypłacono 3831 świadczeń na kwotę 1 907 
270,40 zł. 

 
Zadania z zakresu wspierania rodziny, realizowane były poprzez pracę asystenta rodziny, usługi 
były świadczone w siedmiu rodzinach, w których znajduje się 17 dzieci. Dla osób uzależnionych 
od alkoholu bądź z problemem alkoholowym w GOPS-ie prowadzony był Punkt terapii . W roku 
2018 z pomocy terapeuty skorzystało 19 osób. 
Zestawienie świadczeń rodzinnych przedstawiono w poniższej tabeli. 
 

Lp. Świadczenia Liczba 

osób 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

zł 

1. Zasiłek rodzinny – ogółem 

z tego: 

363 3 032 355 115,36zł 

 na dziecko do ukończenia 5 roku życia 

 

X 455 43 191,83zł 

 na dziecko w wieku powyżej 5 roku 

życia do ukończenia 18 roku życia 

X 2 255 268 507,88zł 

 na dziecko w wieku powyżej 18 roku 

życia do ukończenia 24 roku życia 

X 322 43 415,65zł 

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego – 

ogółem 

z tego: 

275 1 716 156 746,63zł 
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 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego 

3 18 6 774,00zł 

 Z tytułu urodzenia dziecka 9 18 8 703,86zł 

 Z tytułu samotnego wychowywania 

dziecka 

7 92 19 034,35zł 

 Z tytułu kształcenia i rehabilitacji 

dziecka 

18 183 19 343,42zł 

 Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 127 336 19 161,00zł 

 Z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w 

szkole poza miejscem zamieszkania 

66 587 39 551,00zł 

 Z tytułu wychowywania dziecka w 

rodzinie wielodzietnej 

45 482 44 179,00zł 

 Świadczenie "za życiem" 0 0 0,00zł 

3. Świadczenia opiekuńcze – ogółem 

Z tego: 

147 1 587 636 994,00zł 

 

 Zasiłek pielęgnacyjny 104 1 132 178 851,00zł 

 Świadczenie pielęgnacyjne 21 228 336 756,00zł 

 Specjalny zasiłek opiekuńczy 18 179 95 627,00zł 

 Zasiłek dla opiekuna 4 48 25 760,00zł 

4. Świadczenie rodzicielskie 16 107 99 141,90zł 

5. Składki na ubezp. emeryt-rent. 33 442 101 292,48zł 

6. Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka 

27 27 27 000,00zł 

7. Świadczenia alimentacyjne – ogółem 

 

36 401 154 080,00zł 

  

                           Ogółem: 

  1 530 370,37zł 

Tabela 17 Świadczenia rodzinne w roku 2018 

10.2 Ochrona zdrowia 

W gminie Nowe Ostrowy w 2018 r. funkcjonowała jedna placówka opieki zdrowotnej tj. NZOZ 
Ostrowy, która zapewnia świadczenia   podstawowej opieki zdrowotnej. W 2018 r. udzielono 
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jedenaście 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 nie funkcjonują apteki. Funkcjonują natomiast dwa punkty apteczne, w których pracują 
technicy farmacji. 

 

XI. Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa 
 
11.1 Bezpieczeństwo publiczne 

 
Dane na temat przestępczości zostały przekazane przez  Komisariat Policji w Krośniewicach i 
obejmują zbiorcze zestawienie zdarzeń w  trzech gminach: Krośniewice, Dąbrowice i Ostrowy. 
Przestępczość o charakterze kryminalnym: 
1) Rozboje i wymuszenia rozbójnicze – 1 czyn, 
2) Kradzież z włamaniem – 19 czynów, 
3) Kradzież cudzej rzeczy – 17 czynów, 
4) Narkomania – 5 czynów, 
5) Bójki i pobicia – 4 czyny, 
6) Uszczerbek na zdrowiu – 4 czyny, 
7) Uszkodzenia mienia – 8 czynów. 
 
W roku 2018 w Gminie Nowe Ostrowy wystąpiło 5 wypadków w ruchu drogowym, liczba rannych 
6, liczba kolizji 28. 

Na terenie Gminy Nowe Ostrowy funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny. Działający przy 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Dzielnicowi Komisariatu Policji w Krośniewicach 
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. Podjęte w gminie 
akcje informacyjne i prewencyjne:  Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Krośniewicach w 2018 
roku przeprowadzili 128 spotkań z przedstawicielami społeczeństwa w tym z dziećmi i młodzieżą 
z terenu działania KP w Krośniewicach oraz z pedagogami. Na spotkaniach poruszana była 
tematyka dotycząca przemocy rówieśniczej, środków odurzających i psychotropowych, 
cyberprzemocy oraz odpowiedzialności prawnej osób nieletnich za popełnione czyny. W ramach 
spotkań ze społeczeństwem odbywały się również spotkania i pogadanki z osobami starszymi 
„Bezpieczny senior”, jak również przybliżano mieszkańcom aplikację „Moja Komenda”. W ramach 
podniesienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży prowadzone są okresowe przedsięwzięcia 
„Bezpieczne wakacje” i „Bezpieczne ferie” i „Bezpieczna droga do szkoły”, których celem jest 
promowanie wśród młodzieży szkolnej bezpiecznego wypoczynku.  W okresie trwania roku 
szkolnego, oraz wakacji i ferii prowadzone są wzmożone kontrole autobusów przewożących 
zorganizowane grupy młodzieży. 

Komisariat Policji w Krośniewicach prowadzi szereg działań wspomagających Wydział Ruchu 
Drogowego KPP w Kutnie. Działania te skierowane są do uczestników ruchu drogowego 
zarówno pieszych jak i kierujących; przedsięwzięcia realizowane w 2018 roku to działania: 
„Bezpieczny weekend”, „Tir”, „Alkohol i narkotyki”, „Bezpiecznie do szkoły”, „Cyklisto bądź 
widoczny”, „Kaskada”, „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, „Pasy”, „Poszukiwany”, 
„Prędkość”, „Trasa E30”, „Truck & Bus”. Ponadto dzielnicowi Komisariatu Policji w Krośniewicach, 
przeprowadzają spotkania z młodzieżą szkolną i rodzicami oraz pedagogami, informując o 
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szkodliwości zażywania środków odurzających, „dopalaczy” i wynikających z tego sankcji 
karnych. 
 

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 Ostrowach-Cukrowni, Imielnie, Grochowie, Woli Pierowej i Bzówkach, zrzeszających łącznie 
139 członków. 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 ponadto 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 
 

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 dość wysoki, 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 47,2%  powyżej 1,0 ha do 5,0 ha wynosi około 27,9% powyżej 10,0 ha 
około 12.1 %. W produkcji rolnej przeważa uprawa zbóż, które zajmują 69,4 % ogólnej 
powierzchni zasiewów i uprawy przemysłowe – 14,8 %. Najmniejszą powierzchnię zasiewów 
zajmują rośliny strączkowe, buraki, rzepak, rzepik i warzywa. 
W produkcji zwierzęcej dominuje przydomowy chów drobiu (aż 47,2% ogółu gospodarstw 
rolnych). W następnej kolejności jest hodowla bydła 20,9% gospodarstw rolnych i trzody 
chlewnej 16,8% gospodarstw. 
Funkcją uzupełniającą jest gospodarcza działalność pozarolnicza, przy czym jedynym, większym 
podmiotem gospodarczym, który prowadzi działalność składowo – handlową /składowanie i 
handel węglem opałowym/ na terenach b. cukrowni jest firma „Barter Coal” S.A Białystok. Usługi 
codziennego zapotrzebowania ludności, zlokalizowane są w miejscowościach: Nowe Ostrowy, 
Ostrowy, Ostrowy Cukrownia Wołodrza, Grochów, Miksztal, Imielno, Wola Pierowa i Bzówki. 
 

12.2 Lokalny rynek pracy 
 
Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec grudnia 2018 r. dla Powiatu Kutnowskiego wyniosła 
8,9 % ( w skali kraju 5,8 %, natomiast w skali województwa Łódzkiego 6,1 %). W porównaniu do 
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roku 2017 stopa bezrobocia w Powiecie Kutnowskim zmniejszyła się  o 0,5 % ( na koniec  2017 
roku wyniosła 9,4 %). Liczba bezrobotnych mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy 
(zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie ) również zmniejszyła się w stosunku 
do roku poprzedniego. W styczniu liczba bezrobotnych mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy 
wynosiła 237 osób w tym 117 kobiet natomiast na koniec 2018 rok zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie było 185 osób w tym 99 kobiet. Największą grupę 
bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 45-54 lata posiadający wykształcenie podstawowe. 

Pomimo zmniejszającego się bezrobocia  w roku 2018 do Urzędu Gminy Nowe Ostrowy 
wpłynęło 75 kwestionariuszy od osób chcących podjąć zatrudnienie w ramach programów 
aktywizacji zawodowej realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie. W ramach 
współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kutnie Gmina Nowe Ostrowy w ramach współpracy 
z Powiatowym Urzędem Pracy utworzyła 71 pełnowymiarowych miejsc pracy w tym 21 jeden w 
ramach staży, 4 miejsca w ramach prac interwencyjnych i 46 stanowisk w ramach robót 
publicznych 
 
Poniższe zestawienie zawiera informację na temat umów zawartych z Powiatowym Urzędem 
Pracy w 2018 roku. 
 Staże -  umowa zawarta na okres od 01.03.2018 r. do 31.08.2018 r. w ramach której  
         skierowanych na staż zostało 17 osób bezrobotnych 
 Prace interwencyjne – umowa zawarta na okres od 05.03.2018 r. do 04.09.2018 r. w  
 ramach której zatrudniono 3 osoby bezrobotne 
 Roboty Publiczne (algorytm) – umowa zawarta na okres od 03.04.2018 r. do 02.07.2018 r.  
 w ramach której zatrudniono 6 osób bezrobotnych 
 Staże umowa zawarta na okres od 23.03.2018 r. do 31.08.2018 r. w ramach której  
 skierowanych na staż zostały 4 osoby bezrobotne 
 Roboty Publiczne (Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej program 45plus)   
 - zatrudnienie 6 osób na okres 01.06.2018 r. do 31.08.2018 r. 
 Roboty Publiczne (Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej program dla  
 długotrwale bezrobotnych) - zatrudnienie 5 osób na okres 01.06.2018 r. do 31.08.2018 r. 
 Roboty Publiczne (Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej program 45plus)  
        - zatrudnienie 3 osób na okres 24.07.2018 r. do 23.10.2018 r. 
 Roboty Publiczne (Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej program Region  
 Wysokiego Bezrobocia)  - zatrudnienie 1 osoby  na okres 09.08.2018 r. do 08.11.2018 r. 
 Roboty Publiczne (Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej program 45 plus)  
        - zatrudnienie 2 osób na okres  01.09.2018 r. do 30.11.2018 r. 
 Roboty Publiczne (Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej program Region  
         Wysokiego Bezrobocia)  - zatrudnienie 2 osób na okres  01.09.2018 r. do 30.11.2018 r. 
 Roboty Publiczne (Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej program dla  
         długotrwale bezrobotnych) - zatrudnienie 10 osób na okres  01.09.2018 r. do 30.11.2018 r. 
 Roboty Publiczne (Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej program 45 plus)  
        - zatrudnienie 1 osoby na okres  10.09.2018 r. do 30.11.2018 r. 
 Roboty Publiczne (Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej program Region  
         Wysokiego Bezrobocia)  - zatrudnienie 3 osób na okres  10.09.2018 r. do 30.11.2018 r. 
 Roboty Publiczne (środki dodatkowe przyznane algorytmem)  - zatrudnienie 7 osób na  
        okres  04.10.2018 r. do 30.11.2018 r. 

 

XIII. Sprawy administracyjne 
 
Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy w roku 2018 przedstawiał się następująco: 
17 pracowników  (łącznie z Wójtem Gminy), 3 konserwatorów, 1 operator koparko – ładowarki, 1 
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sprzątaczka, 1 pracownik świetlicy środowiskowej  

Do urzędu wpłynęło w 2018 r. 38 wniosków 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. 

Zgodnie z danymi, przekazanymi przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz 
osoby zarządzające gminnym osobami prawnymi do jednostek organizacyjnych nie wpłynęły 
wnioski o udostępnienie informacji publicznej. 

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 
2018 udzielono około 110 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 2018 zostały podjęte 74 Zarządzenia Wójta Gminy Nowe Ostrowy, które w większości 
dotyczyły spraw finansowych. Pozostałe zarządzenia obejmowały merytorycznie zakres 
obowiązków realizowanych przez poszczególne stanowiska pracy. 

 

XIV. Podsumowanie 

 
Rok 2018 był bardzo trudny dla naszego samorządu z kilku powodów. Przede wszystkim na 
skutek zmian ustawowych związanych z podatkiem od elektrowni wiatrowych, w trakcie roku 
budżet Gminy uległ zmniejszeniu o ponad milion złotych. Jednocześnie ceny usług budowlanych 
zdecydowanie zdrożały i zaplanowane środki na zamówienia publiczne okazały się 
niewystarczające. Również na skutek zmian przepisów,  została znacznie ograniczona możliwość 
odzyskiwania podatku VAT od ponoszonych wydatków i to jest kolejny element zubożenia 
budżetu. Mimo to udało się nam zrealizować kilka bardzo istotnych zadań niezmiernie 
potrzebnych naszym mieszkańcom  Najważniejsze z nich to budowa praktycznie od podstaw 
drogi Grodno – Nowe Grodno – Grochów, termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia, 
adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowach /dawny parter Gimnazjum/ na 
Gminne Przedszkole. Niestety w roku 2018 nie weszły w fazę realizacji 2 projekty z pozyskanym 
już dofinansowaniem unijnym.  Dzisiaj wiemy jednak na pewno, że pierwszy z nich 
„Wykorzystanie energii słonecznej w gminie Nowe Ostrowy”  będzie realizowany w 2019 roku w 
okresie czerwiec – październik. Warunkiem realizacji drugiego projektu „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno” jest znalezienie wykonawcy 
który złoży ofertę w granicach możliwości finansowych gminy. 

Podsumowując, w 2018 roku w gminie Nowe Ostrowy realizowano bieżące przedsięwzięcia i 
podejmowano działania inwestycyjne, modernizacyjne, remontowe oraz inicjatywy społeczne 
służące rozwojowi społeczno-gospodarczemu gminy i ludności w niej zamieszkałej. Dynamika tej 
działalności była zróżnicowana uzależniona przede wszystkim od możliwości finansowych gminy 
i pozyskanych środków zewnętrznych. 
 


