
W dniu 12 listopada 2006
roku wybraliśmy radnych
gminy, powiatu oraz wójta
gminy. Wybory bezpośred-
nie na Wójta Gminy Nowe
Ostrowy wygrał w I turze

Zdzisław Kostrzewa, zdoby-
wając 1098 głosów (66,51 %)

Radnym Rady Powiatu 
w Kutnie z terenu naszej
gminy został wybrany 
Waldemar Drążkiewicz. 

Wybrano również 15 radnych Rady

Gminy, którzy są reprezentantami po-

szczególnych okręgów wyborczych. 

Radnymi Gminy Nowe Ostrowy zo-

stali: Broda Wiesław, Cichocki Aloj-

zy, Dębicki Mirosław, Dominowski

Tadeusz, Gontarek Ryszard, Jat-

czak Halina, Kujawa Wojciech, Le-

wandowska Grażyna, Makarewicz

Bogdan, Mikołajczyk Maria, Mił-

kowska Monika, Olesiński Jacek,

Pałasiński Janusz , Pyda Wiesław,

Rybicki Mariusz.
Sesja inauguracyjna odbyła się w

dniu 23 listopada 2006 roku i miała

charakter organizacyjny. W głosowa-

niu tajnym  dokonano następujących

wyborów :

- Na Przewodniczącego Rady Gminy

w Nowych Ostrowach wybrano - Ry-

szarda Gontarka.

2. Na Zastępcę Przewodniczącego

wybrano - Janusza Pałasińskigo.

Na sesji tej radni złożyli ślubowanie.

A na drugiej sesji Rady Gminy, która

odbyła się w dniu 1 grudnia 2006 ro-

ku ślubowanie

złożył nowy Wójt

Gminy Nowe

Ostrowy – Zdzi-

sław Kostrze-

wa i przystąpił do

pełnienia obo-

wiązków. Trzecia

sesja Rady Gminy odbyła się w dniu

15 grudnia 2006 roku. 

Szczegółową relację z tej sesji, za-

mieszczamy na stronie 2 naszej

gazety.

www.noweostrowy.pl e-mail: gmina@noweostrowy.pl

Wybory samorządowe za nami

Na wójta wybraliśmy
Zdzisława Kostrzewę

Podziękowania

Dziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy

Nowe Ostrowy, za każdy oddany na mie głos

w wyborach do Rady Powiatu Kutnowskie-

go. W swojej pracy zawodowej, przyświęca

mi zawsze idea “Pro Publico Bono” (Dla do-

bra publicznego) i w tej idei pragnę dalej

służyć społeczności 

Naszej Gminy.

Z poważaniem 

Zbigniew Ujazdowski

Wójt naszej gminy Zdzisław Kostrzewa

Podziękowanie 
dla wyborców

Drodzy Mieszkańcy Gminy 
w Nowych Ostrowach

Dziękuję wszystkim mieszkańcom 
Gminy Nowe Ostrowy za liczny udział 
w tegorocznych wyborach samorządo-
wych. 
Świadczy on o tym, że nie są obojętne
Państwu losy naszej „Małej Ojczyzny”.
Państwa poparcie moich założeń 
na przyszłość jest dla mnie zaszczytem.
Wysoko cenię Państwa każdy oddany
głos, który jest zobowiązaniem 
do rzetelnej i odpowiedzialnej pracy 
na rzecz dobra społeczności 
Naszej Gminy.
Zaufanie, jakim zostałem obdarzony, 
jest bardzo zobowiązujące 
i zrobię wszystko, aby nie zawieść 
pokładanych we mnie nadziei. 
Pragnę efektywną pracą zapracować 
sobie na Państwa uznanie.  

Z wyrazem należnego szacunku 

Zdzisław Kostrzewa
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15 grudnia w sali kon-
ferencyjnej przy Urzędzie
Gminy w Nowych Ostro-
wach odbyła się III sesja
Rady Gminy. Nasi radni
podjęli kilka bardzo waż-
nych uchwał między in-
nymi przyjęli projkety
uchwał dotyczące no-
wych podatków i opłat

lokalnych. Ustalono rów-
nież wielkość wynagro-
dzenia dla wójta Zdzisła-
wa Kostrzewy, a także

nowe diety dla radnych.

Podczas debaty uchwalone zo-
stały stawki podatków i opłat w Gmi-
nie Nowe Ostorwy, które będą obo-
wiązywały od 1 stycznia 2007 roku.
Dochody z podatków i opłat gmin-
nych są w zasadzie jedynym docho-
dem własnym gminy i chociażby z
tego powodu uchwalane stawki nie
mogą być zbyt niskie, ponieważ ta-
kie działanie Rady Gminy pozba-
wiałoby gminę części finansów.
Nadmienić przy tym należy, że naj-
mniej zamożni mieszkańcy naszej
gminy nie powinni odczuwać nad-
miernego obciążenia podatkowego,
gdyż wzrost podatku będzie na-
prawdę niewielki. 

Grunty pozostałe pozostaną na
poziomie z roku 2006, a stawka za
1 m2 powierzchni  w 2007 roku wy-
nosić będzie  0,05 zł. Minimalnie

wzrośnie podatek od budynków
mieszkalnych, bowiem za  1 m2 po-
wierzchni użytkowej zapłacimy 0,30
zł, czyli o 0,02 zł więcej niż w roku
2006.

Nieco więcej, bo o 0,09 zł wzro-
śnie stawka od budynków pozosta-
łych (takich jak garaże, komórki, bu-
dynki gospodarcze) wykorzystywa-
nych i przeznaczonych do zaspaka-
jania potrzeb bytowych, związanych
z prowadzeniem indywidualnych
gospodarstw domowych. W 2007 r.
od 1 m2 powierzchni użytkowej ta-
kich budynków zapłacimy 0,30 zł. 

Dla osób prowadzących działal-
ność gospodarczą, ustalono nastę-
pujące stawki podatków.  

Od budynków związanych z pro-
wadzeniem  działalności gospodar-
czej  za 1 m2 powierzchni użytkowej
przedsiębiorcy zapłacą 18,60 zł, a
od gruntów związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej
za 1 m2 powierzchni  0,69 zł. Bu-
dynki zajęte na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych
będą opodatkowane stawką 3,00 zł
za 1 m2 powierzchni użytkowej.  

Pozostałe stawki kształtują się
następująco: grunty pod jeziorami,
zajęte na zbiorniki wodne retencyjne
lub  elektrowni wodnych od 1 ha po-
wierzchni  3,65 zł, budynki zajęte na
prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowa-

nym materiałem siewnym opodat-
kowane będą kwotą 8,66 zł  za 1 m2
powierzchni użytkowej, budynki  po-
zostałe w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku  publicznego przez or-
ganizacje pożytku  publicznego od 
1 m2  powierzchni użytkowej 6,00 zł
od budowli wykorzystywanych do
prowadzenia działalności gospodar-
czej zapłacimy rocznie 2% ich war-
tości.

W podatku rolnym odczujemy
także niewielki wzrost opodatkowa-
nia, ponieważ w roku 2006 obowią-
zywała stawka 69,70 zł za jeden
hektar przeliczeniowy, a w roku
2007 za 1 ha przeliczeniowy zapła-
cimy około 75,00 zł. 

Niewiele różniące się od
siebie stawki przyjęła także
gmina Łanięta, Krośniewice
oraz Kutno. Taki wzrost podatku
wynika z tego, że cena żyta
ogłoszona przez prezesa GUS
w oparciu o którą wylicza się
stawkę podatku rolnego w 2006
roku ustalona była na poziomie
27,88 zł. 

Dlatego w 2006 roku we wszyst-
kich ościennych gminach, a także i
naszej podatek rolny obniżył się do
kwoty 69,70 za 1 ha przeliczeniowy.
Na 2007 rok prezes GUS określił
cenę 1q żyta w kwocie  35,52 zł. 

Rady gmin korzystając ze swoje-
go uprawnienia obniżają „urzędo-

wą” cenę żyta, ale w poszczegól-
nych gminach kształtuje się to
bardzo różnie.

Ostatecznie po wnikliwej analizie
rada naszej gminy ustaliła stawkę
wyjściową dla podatku rolnego na
poziomie 29 złotych. Oznacza to, że
podatek rolny wzrósł w minimalnym
stoponiu.

Wszystkim podatnikom podatku
rolnego, podatku od nieruchomości,
a także podatku leśnego przypomi-
namy, że mają oni obowiązek skła-
dania organowi podatkowemu pi-
semnych informacji mających
wpływ na powstanie lub ustanie
obowiązku płacenia podatku. W
praktyce oznacza to, że każdy kto
zmienił w jakikolwiek sposób stan
posiadania nieruchomości, bądź po-
wierzchnia nieruchomości nie zmie-
niła się, ale inaczej zaklasyfikowano
geodezyjnie grunty lub budynki
wchodzące w skład tej nieruchomo-
ści ma obowiązek poinformować o

tym fakcie organ podatkowy w ciągu
14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Rada ustaliła również wyskość
swoich diet. I tak przewodniczący
rady otrzyma miesięczną zryczałto-
waną dietę wysokości 1150 złotych.
Jego zastepca dostanie za swoją
pracę 400 złotych, przewodniczący
stałych komisji dostaną po 350 zło-
tych, a radni po 300 złotych.

Rada Gminy ustaliła również wy-
sokość wynagrodzenia dla wójta.
Od 1 grudnia pensja zasadnicza
wójta gminy wynosi 4,5 tysiąca zło-
tych. Dodatek funkcyjny wyniesie
1520 złotych. Wójt otrzyma także
20-procentowy dodatek za wysługę
lat - 900 złotych, jak równiez doda-
tek specjalny w wysokości 30 pro-
cent wynagrodzenia zasadniczego i
dodatku funkcyjnego - 1806 złotych.
Łącznie wynagrodzenie wójta Zdzi-
sława Kostrzewy wyniesie 8726
brutto. Do ręki wójt otrzyma około
5,8 tysiąca złotych pensji.

Nowa rada uchwaliła podatki
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Prawie 70 prac napłynęło
na konkurs Potrawa Regional-
na Ziemi Kutnowskiej - Ciasta i
Desery. W konkursie tym
uczestniczyli również ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w
Ostrowach. Głównym organi-
zatorem konkursu było Towa-
rzystwo Przyjaciół Ziemi Kut-
nowskiej. Uczestnicy konkur-
su musieli podać przepisy na
ciasta i desery, ale takie, które
są związane z kuchnią powia-
tu kutnowskiego

W kategorii szkół podsta-
wowych pierwsze miejsce
zdobył Szymon Rosiak ze
Szkoły Podstawowej nr 6 w
Kutnie.  Trzecie miejsce w tej
grupie wiekowej zajęła Eweli-
na Kraszewska, a wyróżnienie
otrzymała Karolina Wenerska,
obie z SP w Ostrowach.
Wśród młodzieży ze szkół po-
nadgimnazjalnych pierwszy
był Grzegorz Koziński z Ze-
społu Szkół Zawodowych nr 2
w Kutnie. W kategorii uczestni-
ków dorosłych jurorzy wyróżni-

li dwie prace - Joanny Andrze-
jewskiej i Róży Janczak.

- Nie spodziewaliśmy się aż
tak ogromnego zainteresowa-
nia naszym konkursem - mówi
Andrzej Urbaniak, prezes To-
warzystwa Przyjaciół Ziemi
Kutnowskiej. - W najbliższych

latach odbędzie się jeszcze kil-
ka konkursów kulinarnych. A
potem planujemy wydanie
książki kucharskiej z przepisa-
mi wywodzącymi się z powia-
tu kutnowskiego. 

Ciasta i desery 
z Ostrów nagrodzone na
konkursie regionalnym

Szkolenia dla osób bezrobotnych 
organizowane są przez Powiatowy
Urząd Pracy w Kutnie

Są to szkolenia 

1. indywidualne – bezrobotny indywidualnie zgłasza potrzebę ukończenia szkolenia 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w  Kutnie. Warunkiem skorzystania ze szkolenia jest 
uprawdopodobnienie zatrudnienia po zakończonym szkoleniu, tj. pracodawca składa 
deklarację w urzędzie pracy , że zatrudni w swoim zakładzie daną osobę  na okres próbny 
nie krótszy niż 3 m-ce.
2. grupowe – organizowane  dla różnych grup bezrobotnych w zależności od potrzeb 
i posiadanych środków finansowych. Informacji o organizowanych szkoleniach można 
uzyskać  bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie osobiście, 
telefonicznie 024/355-70-50 lub na stronie internetowej www.pupkutno.com.pl.
Już od stycznia  2007r Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie wspólnie z Zakładem Doskonalenia 
Zawodowego w Kutnie ul. Jagiełły 2 będzie organizował szkolenia dla osób długotrwale 
bezrobotnych, tj. zarejestrowanych nieprzerwanie przez 24 miesiące jako osoba bezrobotna. 
O kierunkach w/w szkolenia informacji udziela ZDZ Kutno pod telefonem 024/ 253-37-42 
i Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie.

POMOC DLA ROLNIKÓW 
PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW

DO ARiMR.

W Urzędzie Gminy znajduje się punkt przyjmowania dokumentów związanych 
z wszelkimi zaistniałymi zmianami w stadzie bydła i świń. Dokumenty te są odwożone 
przez pracownika Urzędu Gminy do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w ciągu 7 dni.
Rolnicy składający dokumenty pierwszy raz są zobowiązani wypełnić upoważnienie 
(należy mieć ze sobą dowód osobisty). Upoważnienie składa się tylko raz.

Rodzaje wniosków składanych do A R i M R  
oraz dokumenty potrzebne do ich złożenia:

1.Wniosek o przydzielenie puli numerów dla bydła ( zamówienie kolczyków )
Do wypełnionego wniosku należy dołączyć  Księgę Rejestracji Bydła 

oraz określić od jakiego dostawcy chcemy zakupić kolczyki. AR i M R wydaje decyzję
o przydzieleniu numerów kolczyków dla bydła. Oryginał decyzji otrzymuje rolnik. 
Kopia decyzji zostaje wysłana do producenta kolczyków. Kolczyki zostają przysłane 
pocztą ( opłata za kolczyki przy odbiorze przesyłki ). 
W AR i M R  należy z góry  uiścić opłatę za każdy wydany paszport.

2.Wniosek o zamówienie duplikatów kolczyków dla bydła 
Wypełniamy w przypadku zaginięcia jednego lub dwóch kolczyków.

3.  Zgłoszenie bydła do rejestru
Wypełniamy w przypadku:
- urodzenia zwierzęcia (otrzymujemy paszport zwierzęcia)
- kupna z państwa Unii Europejskiej
- przywóz z państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej

4. Zgłoszenie przemieszczania bydła
Wypełniamy w przypadku :
- kupna, sprzedaży zwierzęcia
- sprzedaż do państwa Unii Europejskiej
- wywóz do państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej
- inne przemieszczenie z lub do siedziby stada

5. Zgłoszenie padnięcia bydła
Do wniosku należy dołączyć oryginał faktury z zakładu utylizacji 
oraz paszport zwierzęcia

6. Zgłoszenie świń do rejestru
Wypełniamy w przypadku:
- urodzenia zwierzęcia
- gdy zwierzę było dotychczas nie zarejestrowane
- kupno z państwa Unii Europejskiej
- przywóz z państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej

7.Zgłoszenie zmiany stada świń
Wypełniamy w przypadku:
- kupna, sprzedaży zwierzęcia
- sprzedaż do państwa  Unii Europejskiej
- wywóz do państwa nie będącego państwem Unii Europejskiej
- inne przemieszczenie z lub do siedziby stada
- padnięcie
- zabicie
- ubój gospodarczy

Pod koniec każdego miesiąca podawane są terminy 
przyjęcia dokumentów na następny miesiąc.

Informacja z terminami przyjęcia wniosków jest 
wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
oraz podawana sołtysom do ogólnej wiadomości.  
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W październiku br. zakoń-
czono budowę następnych 25
indywidualnych przydomo-
wych oczyszczalni ścieków. W
sumie w latach 2004 – 06 na
terenie gminy Nowe Ostrowy
wybudowano 75 sztuk tych
oczyszczalni.

W 2007 r. planujemy budo-
wę kolejnych 25 szt. Każdy za-
interesowany zobowiązany
będzie   do udziału finansowe-
go w kosztach budowy w kwo-
cie 2.000 zł rozłożonych do za-
płaty w ciągu następnych 3 lat.
Do chwili obecnej na listę
oczekujących zapisanych jest
ok. 120 osób.

Informacja dotycząca sprzedaży 
bądź dzierżawy nieruchomości  stanowiących

mienie komunalne gminy  

W O Ł O D R Z A

Lokal w Ośrodku Zdrowia z przeznaczeniem na aptekę - do dzierżawy. 
Pow. lokalu – 115,00 m2.
Forma dzierżawy – przetarg pisemny nieograniczony .
Cena wywoławcza – 1.200 zł netto + WAT 22%

W O LA P I E R O W A

Lokal nr 7  w budynku nr 28 ( była szkoła podstawowa ) położony na 
działce  112/2 .
Pow. lokalu 96,01 m2.
Wycena lokalu 4.400 zł. oraz udział w działce 1.800 zł. 
Łączna wartość nieruchomości 6.200 zł. 
Lokal nr 8 w budynku nr 28  ( była szkoła podstawowa) położony na
działce  112/2.
Pow. lokalu 65,60 m2.
Wycena lokalu 4.500 zł. oraz udział w działce 1.300 zł. 
Łączna wartość nieruchomości 5.800 zł. 
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży. 

I M I E L N O 

Budynek magazynowy po byłej Centrali Nasiennej usytuowany na 
na działce nr 104  -  murowany z kamienia i cegły . 
Kubatura magazynu – 3150 m3.  Pow. 840 m2 .
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy – 
tereny  produkcyjno-składowe. 
Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy . 

O S T R O W Y C U K R O W N I A

Nieruchomość niezabudowana nr 352 o pow. 600m2 położona 
w Ostrowach Cukrowni . 
Wycena nieruchomości – 8.800 zł. 
Działka posiada bezpośredni dostęp do uzbrojenia technicznego
w instalację elektryczną i wodną. 
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy-
tereny pod usługi komercyjne i działalność produkcyjno-składową.
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży . 

M I K S Z T A L

Nieruchomość niezabudowana nr 77/3 o pow. 1,59 ha położona 
w obrębie Miksztal wsi Grodno Nowe .
Wycena nieruchomości – 41.400 zł. 
Działka leży w sąsiedztwie zbiornika wodnego powstałego po 
wyrobisku kruszywa. 
Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej Krośniewice –
Gostynin.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy-
teren o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej . 
Działka przeznaczona do sprzedaży . 

W przyszłym roku
kolejne oczyszczalnie

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

I. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia
wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie

niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością 
do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1.niepełnosprawnemu dziecku,
2.osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawności,
3.osobie, która ukończyła 75 lat.
4.osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem 
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku 
do ukończenia 21 roku życia.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji 
zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez 
tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa 
albo z NFZ.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje także osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

II.Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu dziecka 
albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się
orzeczeniem o niepełnosprawności. 
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu 
na osobę nie przekracza kwoty 583,00 zł.

Wysokość świadczenia wynosi 420,00 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

a) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej,
zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) osoba wymagająca  opieki:
- pozostaje w związku małżeńskim,
- została umieszczona w rodzinie zastępczej lub w placówce zapewniającej całodobową 
opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu

- osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko
- osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki 
nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 
albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub inne dziecko w rodzinie.

Apteka w ośrodku zdrowia w Wołodrzy
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Radni z naszej gminy
uchwalili nowe stawki
podatku od posiadania

psa. W 2007 roku podob-
nie jak w roku bieżącym
za psa zapłacimy 10 zł.

Jednak wiekszość
mieszkańców naszej
gminy będzie mogła

skorzystać ze zwolnień.

W związku z notorycznie
zwiększającą się liczbą
psów bez opieki, prosimy
mieszkańców o zachowa-
nie stałej i bezpośredniej
kontroli nad utrzymywa-
nym psem, jednocześnie
informując, że obowiązek

taki wynika z obowiązują-
cego prawa miejscowego
tj. uchwały w sprawie
szczegółowych zasad
utrzymania czystości i po-
rządku w gminie. Porzuco-
ne psy stwarzają ogromne
zagrożenia dla ludzi
szczególnie dla dzieci, któ-
re często samotnie poko-
nują drogę do szkoły.

Mając na uwadze ich
bezpieczeństwo zwracamy
się z apelem o wzmożoną
opiekę nad własnymi zwie-
rzętami. Wobec osób  nie
przestrzegających  obo-
wiązku zmuszeni będzie-
my stosować kary grzywny

w postępowaniu toczącym
się według przepisów Ko-
deksu Postępowania w
Sprawach o Wykroczenia.

Jednocześnie informuje-
my, że koszt utrzymania
każdego zwierzęcia w
schronisku dla bezdom-
nych zwierząt według obo-
wiązującej umowy wynosi 

4,10 zł + 22% VAT .W
skali roku  wraz z kosztami
wyłapania i przewiezienia
psa do schroniska czyni to
kwotę  ok. 15 tys. zł., którą
można byłoby przezna-
czyć na inne potrzeby gmi-
ny.

Podatek od posiadania psa bez zmian

O p i e k a  n a d
z w i e r z ę t a m i

Ś W I A D C Z E N I A  R O D Z I N N E

Od dnia 1 września 2006 roku zasiłki rodzinne wypłacają tylko i wyłącznie
ośrodki pomocy społecznej.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Przysługuje on osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę 
nie przekracza 504,00 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny 
w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 583,00 zł.
Dochód rodziny oznacza to przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany 
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
3. osobie uczącej się.
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
- 18 roku życia 
- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia
- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej 
i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje także osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak 
nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia ( osoba ucząca się – oznacza to osobę pełnoletnią
uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem
od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany
przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się).

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie 
albo w rodzinie zastępczej,
3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
4. dziecko albo osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne 
na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że
- rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
- ojciec dziecka jest nieznany,
powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka 
i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki:

1. z tytułu urodzenia dziecka 
a) przy dochodzie 504,00 zł – 1000,00 zł jednorazowo
b) bez względu na dochód –    1000,00 zł jednorazowo
2. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- 400,00 zł miesięcznie. 
3. z tytułu samotnego wychowywania dziecka:
a) 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 340,00 zł na wszystkie dzieci,
b) 250,00 zł miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem o  niepełnosprawności.
4. z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 80,00 zł miesięcznie 
5. z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka:
a) 60,00 zł  miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia
b) 80,00 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
6. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł jednorazowo

UWAGA!

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH 
Z DNIA 16 LISTOPADA 2006 R. DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA
ROKU SZKOLNEGO W WYSOKOŚCI 100,00 ZŁ JEDNORAZOWO PRZYSŁUGUJE
DZIECIOM, KTÓRE WE WRZEŚNIU 2006 R. ROZPOCZĘŁYROCZNE PRZYGOTOWANIE
PRZEDSZKOLNE.

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ.

7. z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
a) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, której znajduje się szkoła
– 90,00 zł miesięcznie
b) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się 
szkoła – 50,00 zł miesięcznie

Ważne !
Dowody osobiste, wydane przed 1 stycznia 2001 r., zachowują ważność 

do 31 grudnia 2007 r. Wymiana dowodów osobistych w organie 
administracji samorządowej rozciąga się na cały rok 2007 roku.

Jakie dokumenty trzeba złożyć :

1) Wniosek, który składamy za pośrednictwem organu gminy właściwego 
ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie 
we właściwym organie gminy nie jest możliwe. 

2) Dwie wyraźne fotografie o wymiarach 45x35 mm, bez nakrycia głowy 
i okularów z ciemnymi szkłami, ukazujące głowę w pozycji lewego półprofilu 
i z widocznym lewym uchem. 

3) Dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego.
4) Odpis skrócony aktu urodzenia , potrzebny osobom, które nie wstąpiły
w związek małżeński.

5)Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku.

Dowód osobisty odbiera się osobiście.

Cena za dowód

Dowód osobisty wydaje się po uiszczeniu opłaty stanowiącej równowartość
kosztów jego wydania. Wynosi 30 zł.

Za darmo dostaną go osoby:

- ubiegające się o wymianę dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej 
lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku,
- zobowiązane do wymiany dowodu osobistego z powodu zmiany kodu pocztowego,
administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu lub lokalu
- które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych
- przebywające w domach opieki społecznej lub pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej 
lub rentę socjalną 
- małoletnie, przebywające całodobowo w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Opłatę za wydanie dowodu osobistego wpłaca się do kasy właściwego urzędu
gminy, wydającego dowód osobisty lub na rachunek bankowy tego urzędu.
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W dniach 11-13 paździer-
nika 2006 r. delegacja nasze-
go Gimnazjum przebywała z
wizytą na Białorusi. Zostali-
śmy zaproszeni przez Gu-
bernatora Mohylewa i kom-
batantów na uroczyste ob-
chody 63 rocznicy Bitwy
pod Lenino. 

Wraz z delegacją rządową
naszego Państwa i kombatan-
tami na Białoruś udał się Po-
czet Sztandarowy Szkoły -
Agnieszka Bujalska, Magdale-
na Wojtczak, Przemyslaw
Szprengiel oraz nauczyciel hi-
storii Renata Tokarska.

P o m o c  d l a  5 0 0 - s e t  n a j u b o ż s z y c h  g m i n

Największą częścią Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW), 
jest Program Integracji Społecznej. Program 500. Na pieniądze mogą liczyć 
gminy z opublikowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, listy 500. 
Gmina Nowe Ostrowy, została zakwalifikowana do Programu i znajduje się na liście 
500 najuboższych gmin. 
Bezrobocie w gminie Nowe Ostrowy jest zjawiskiem, które dotyka szerokie kręgi społeczne. 
Skutki  i straty,  które  powoduje  są  dotkliwe  nie tylko dla samych bezrobotnych i ich rodzin, 
ale również dla całego społeczeństwa. 
Chodzi tu o niewykorzystany potencjał ludzkiej pracy, poczucie zagrożenia bezrobociem 
ludzi zatrudnionych, nasilenie się społecznej patologii oraz potrzebę korzystania 
z pomocy społecznej.
Charakterystycznym dla gminy jest, iż udział bezrobotnych o wykształceniu zasadniczym
zawodowym i podstawowym, w ogólnej liczbie bezrobotnych, jest najwyższy. 
Program objął 500 jednostek gminnych wyróżniających się niskim poziomem rozwoju
społeczno – gospodarczego oraz występowaniem kumulacji problemów społecznych,
strukturalnych i trudnościami w zakresie dostosowania się do funkcjonowania w ramach
gospodarki rynkowej.
Efektem programu oprócz racjonalizacji wydatków w zakresie pomocy społecznej,
wprowadzenia nowych standardów oraz instrumentów zarządzania w tym obszarze, 
ma być przygotowanie gmin do lepszego wykorzystywania środków z funduszy strukturalnych
w przyszłości.
Projekty mają przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. Program przeznaczony jest dla trzech
grup beneficjentów : 

ludzi starszych
dzieci i młodzieży
rodzin z dziećmi.

Chodzi m.in., o takie działania, jak rozwój środowiskowych form pomocy 
dla osób starszych, zapewnienie dostępu do informacji, kształcenie ustawiczne.
W obszarze działań do młodzieży mogą to być np. rozwijanie świetlic środowiskowych, 
tworzenie sieci poradnictwa i wspierania w sytuacjach kryzysowych, a także poradnictwa
zawodowego. Natomiast w zakresie pomocy dla rodzin z dziećmi przewidziano m.in.,
poradnictwo prawne i socjalne lub rozwój mini przedszkoli i mini żłobków 
o charakterze rodzinnym.
Woparciu o przyjętą strategię rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Nowe Ostrowy,
muszą powstać projekty, które umożliwią nam wsparcie finansowe w wysokości 
ok. 20 tys. Euro rocznie, przez okres 4 lat. 

Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Nowe Ostrowy
opracowała firma  BAJOR CONSULTING. 

Gimnazjum.. .  
pod Lenino

W roku szkolnym 2006/2007 do gimnazjum
uczęszcza 176 uczniów uczących się w 8 od-
działach. W gimnazjum zatrudnionych jest 17
nauczycieli, z czego 4 w niepełnym wymiarze
czasu pracy. W wyniku dobrej współpracy z sa-
morządem lokalnym, radą rodziców i społecz-
nością lokalną szkoła mieści się w nowym do-
brze wyposażonym budynku. Teren szkoły jest
ogrodzony i zagospodarowany.

Uczniowie nasi biorą udział w licznych kon-
kursach przedmiotowych i zawodach sporto-
wych. Anna Szprengiel zajęła I miejsce w Kon-
kursie Literackim im. Jana Kasprowicza pod ha-

słem ,, Małe Ojczyzny” w kategorii poezja. Do
etapu rejonowego konkursu matematycznego
zakwalifikowało się dwóch uczniów: Błażej Bur-
dukiewicz i Przemysław Szprengiel. Uczniowie
ci brali również udział w Mistrzostwach Powiato-
wych Młodzieży Szkolnej w Informatyce. Bie-
rzemy także udział Ogólnopolskim Konkursie
Ekologicznym ,, Eko – Planeta”, Ogólnopolskim
Konkursie Matematycznym PINGWIN. Czte-
rech uczniów zakwalifikowało się do rejonowe-
go konkursu języka rosyjskiego ( Małgorzata
Marciniak, Justyna Świderek, Daniel Topór, Da-
ria Kowalska)

Sukcesy nie tylko sportowe

Mimo braku sali gimnastycznej szkoła ma bardzo wysokie osiągnięcia sportowe:
· I miejsce w powiecie i awans do turnieju międzypowiatowego pilki nożnej 
,, Piłkarska Kadra Czeka”;
· Wojewódzkie biegi przełajowe w Pacynie im. Janusza Kusocińskiego

VII miejsce Sopański Michał
XII miejsce Cichacz Kamil;

· Powiatowe indywidualne biegi przełajowe w ramach Gimnazjady
IV miejsce i awans na zawody wojewódzkie – Adam Cieplak
V miejsce Kamil Cichacz;

· w tenisie stołowym zespołowo dziewczęta zdobyły Mistrzostwo Powiatu Kutnowskiego 
( Ksenia Domaradzka,  Agata Justyńska, Magdalena Jóźwiak )
· indywidualnie w Mistrzostwach Powiatu Kutnowskiego w tenisie stołowym

I miejsce  - Ksenia Domaradzka
II   miejsce  - Agata Justyńska.
III  miejsce  - Natalia Arkita
IV  miejsce  - Magdalena Jóźwiak

W roku szkolnym 2006/2007

uczęszcza do klas I - VI 112

uczniów, a obowiązek przedszkol-

ny realizuje 21 dzieci. W okresie

wakacyjnym w szkole wyremonto-

wano toalety, wybudowano

oczyszczalnię ścieków oraz doko-

nano uzupełnienia  ogrodzenia.

Obok obowiązkowych zajęć edu-

kacyjnych uczniowie mają możli-

wość rozwijania swoich zaintere-

sowań pracując w kołach zaintere-

sowań: informatycznym, przyrod-

niczym, matematycznym, histo-

rycznym i polonistycznym. Młodsi

uczniowie rozwijają swoje zainte-

resowania przyrodą uczestnicząc

w pracach Koła Małego Ekologa,

którego podstawą jest autorski

program opracowany przez na-

uczycielki: Joannę Szprengiel i Mi-

rosławę Lewandowską. Wszyscy

uczniowie szkoły uczą się języka

angielskiego. 

Za wyniki w nauce i wzorowe

zachowanie w czerwcu 13

uczniów otrzymało  stypendia, a

wyniki sprawdzianu szóstoklasisty

są na bardzo wysokim poziomie –

ostatni rocznik osiągnął wynik 29,1

pkt. na 40 możliwych do uzyska-

nia, co plasuje szkołę w czołówce

na szczeblu województwa, powia-

tu i gminy. 

Szkoła  zorganizowała i prze-

prowadziła powiatowe zawody w

tenisie stołowym dziewcząt i

chłopców. Nasza drużyna żeńska

zajęła II miejsce w powiecie, chłop-

cy także drugie miejsce.

W m-cu listopadzie odbyło się

uroczyste ślubowanie uczniów kl.I

z udziałem rodziców i zaproszo-

nych gości. Wcześniej, bo we

wrześniu, uroczyście obchodzili-

śmy Święto Patrona Szkoły- jak

zawsze z pomocą i udziałem ro-

dziców. Byliśmy współgospoda-

rzami kolejnego wydania Rajdu

Starych Motocykli i Samochodów

„Szlakiem Walk nad Bzurą”. Dzie-

ci przygotowały piękny apel o cha-

rakterze patriotycznym, a następ-

nie społeczność szkolna, miesz-

kańcy mogli spotkać się z uczest-

nikami rajdu. Uczestnicy rajdu

podkreślali i dziękowali szkole, za

ogromny wkład pracy w wychowa-

nie patriotyczne i umiłowanie oj-

czyzny. 

Odbyły się wyjazdy na basen,

wycieczki do Kutnowskiego Domu

Kultury, dzieci wyjechały na biegi

przełajowe do Kutna oraz Puchar

5 milionów. Priorytetem pracy dy-

rektora i rady pedagogicznej jest

zdrowie i bezpieczeństwo dziecka.

Szkoła jest wolna od nałogów,

uczniowie czują się tu dobrze i

bezpiecznie. Zorganizowaliśmy

spotkanie z policjantem, pierwsza-

ków objęto akcją „Odblaskowe

pierwszaki”, klasa II uczestniczy w

konkursie  „Radosny uśmiech” ,

starsze dzieci dojeżdżające do

szkoły  rowerami otrzymały kami-

zelki odblaskowe.

Na obecny rok szkolny zapla-

nowaliśmy wiele zadań do realiza-

cji w zakresie nauczania, wycho-

wania, opieki, promocji szkoły.

Wiele z nich jest w trakcie realiza-

cji, efektów spodziewamy się w

czerwcu i w kolejnych latach szkol-

nych. Pozyskaliśmy już sponso-

rów, by  przygotować i przeprowa-

dzić VIII edycję międzypowiatowej

turniejady sportowej uczniów klas

I-III oraz  Piknik rodzinny z udzia-

łem rodziców, dzieci, społeczności

lokalnej pt.„W krainie dziecięcych

Uśmiechów”

Co ciekawego w SP Imielno
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Zwrot części podatku
akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego
W 2006 roku po raz pierwszy rolnicy mogli skorzystać z

dobrodziejstwa ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U Nr 52 poz.379).
Rolnicy z terenu naszej gminy złożyli łącznie 117 wniosków o
zwrot podatku akcyzowego, otrzymując łącznie 29 785,92 zł
zwrotu tegoż podatku. Nadmienić należy, że złożone wnioski
pochodziły tylko od osób fizycznych. Żadna z osób prawnych nie
skorzystała z możliwości odliczenia części podatku. Największa
kwota zwrotu wynosiła 4088,10 zł.  Kwoty zwróconego podatku
jakie producenci rolni mogą uzyskać są uzależnione od
warunków wynikających z przytoczonej na wstępie ustawy. 

Po krótce wygląda to tak: pierwszym krokiem jest złożenie
przez producenta rolnego stosownego wniosku, który składany
może być dwa razy w roku to jest: od 1 do 31 marca i od 1 do 30
września. Do wniosku należy załączyć faktury VAT, bądź
uwiarygodnione kserokopie faktur VAT dokumentujące ilość
zakupionego paliwa. Raz w roku, gdy wniosek składany jest po
raz pierwszy, ustalany jest limit rocznego zwrotu podatku
akcyzowego (mnożymy ilość użytków rolnych w danym
gospodarstwie przez liczbę 86 – ilość litrów ON przyznanych
przez ustawodawcę potrzebną do „obrobienia” 1 ha gruntów
rolnych), a następnie udokumentowaną ilość zakupionego oleju
napędowego określoną w litrach mnożymy przez stawkę
określoną w drodze rozporządzenia Rady Ministrów – w 2006
roku stawka ta wynosiła 0,45 zł z jednego litra oleju napędowego.

Wyjaśnić należy, że jeżeli producent rolny posiada grunty
wydzierżawiane, to wówczas będą one brane pod uwagę do
ustalenia wysokości limitu zwrotu, ale tylko wówczas gdy
wnioskodawca otrzyma zgodę osoby od której te grunty
wydzierżawia. W bieżącym roku były pewne niejasności w takich
sytuacjach, jednak obecnie są już wiążące interpretacje
ministerstwa rolnictwa w tym zakresie.

W bieżącym roku producenci rolni w naszej gminie
wykorzystali w 20% możliwości wynikające z uregulowań
ustawowych. Wszyscy jednak narzekali na to, iż  ustawa weszła
w życie zbyt późno ponieważ dziennik ustaw dotarł do gminy
około 5 kwietnia, a od początku roku 2006 nikt nie wiedział, że
należy gromadzić faktury za ON. Dlatego też przypominamy o
tym, aby gromadzić faktury VAT za olej napędowy, ponieważ są
one niezbędnym załącznikiem do wniosku o zwrot podatku
akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

Najbliższym terminem składania wniosków jest cały miesiąc
marzec 2007 roku. Wnioski składane po 31 marca 2006 r. będą
oddalane. Faktury dokumentujące ilość zakupionego ON muszą
być wystawione z datą mieszczącą się w okresie  od 1 września
2006 do 28 lutego 2007.  Faktury z inną datą zakupu nie będą
brane pod uwagę. Zwrot kwot podatku odbywa się na podstawie
decyzji Wójta od której służy stronie możliwość wniesienia
odwołania. 

Decyzje te będą wystawiane w miesiącu kwietniu. Wojewoda
łódzki przyznał górny limit na dopłaty do paliwa rolniczego w
2007 roku w kwocie 187 926 zł., a na koszty związane z wypłatą
zwrotu podatku akcyzowego – 3 757 zł.  Jednakże kwoty te będą
uzależnione od stopnia wykorzystania tych pieniędzy przez
rolników. 

Nazwa działania

Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych 
w rolnictwie i leśnictwie
Cel działania
Działanie ma na celu doskonalenie zawodowe rolników i po-

siadaczy lasów oraz osób planujących podjęcie działalności rol-
niczej prowadzące do restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa,
zwiększenia konkurencyjności i dochodowości działalności rolni-
czej lub leśnej oraz do spełnienia odpowiednich norm krajowych
i UE.

Forma i poziom pomocy
Pomoc finansowa obejmuje:
1) refundację udokumentowanych kosztów poniesionych w

związku z przeprowadzeniem szkolenia;
2)ryczałt na pokrycie kosztów operacyjnych.

Nazwa działania

Ułatwienie startu młodym rolnikom.
Cel działania
W ramach działania młodym rolnikom, rozpoczynającym sa-

modzielne prowadzenie działalności rolniczej, będzie udzielana
pomoc w formie jednorazowej premii.

Pomoc będzie przyznawana rolnikom o odpowiednich kwalifi-
kacjach zawodowych, którzy przedstawią i będą realizować plan
rozwoju działalności rolniczej.

Forma i wysokość pomocy finansowej
Jednorazowa premia w wysokości 50 tys. zł.
Zmiana w procedurach uzyskiwania środków w ramach dzia-

łania : 
„Ułatwienie startu młodym rolnikom”:
procedura :
(1) złożenie do ARiMR, wniosku o chęci podjęcia gospodar-

stwa rolnego
(2) podpisanie umowy przez ARiMR 
(3) przekazanie gospodarstwa rolnego (powierzchnia musi

mieć średnią wojewódzką około 6,9 ha)
(4) podpisanie umowy z ARiMR
(5) wypłacenie 50 tys.
(6)  rozliczenie  

Nazwa działania
Renty strukturalne.

Cel działania
Działanie ma na celu poprawę struktury agrarnej kraju oraz

przyspieszenie procesu wymiany pokoleniowej wśród osób pro-
wadzących gospodarstwa rolne, a także poprawę rentowności i
konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich przejmowa-
nie przez osoby dobrze przygotowane do zawodu rolnika.

Opis działania
Pomoc będzie udzielana producentom rolnym, którzy zdecydują

się na zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej w celu prze-

kazania gospodarstw rolnych następcom lub innym producentom

rolnym. Pomoc będzie skierowana do producentów rolnych będą-

cych w wieku przedemerytalnym, podlegających ubezpieczeniu

społecznemu rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą w go-

spodarstwie rolnym będących ich własnością (bądź własnością ich

małżonka), i którzy zdecydują się na przekazanie posiadanego go-

spodarstwa rolnego. Pomoc będzie stanowiła źródło dochodu po

zaprzestaniu prowadzonej działalności rolniczej.

Grunty wchodzące w skład przekazywanego gospodarstwa rol-

nego będą mogły być przejęte w całości przez następcę, który speł-

nia następujące warunki:

1) nie ukończył 40 roku życia;

2) po raz pierwszy podejmuje się prowadzenia gospodarstwa

rolnego;

3) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe do prowadzenia

działalności rolniczej;

4) przedłoży plan rozwoju przejmowanego gospodarstwa rolne-

go.

Grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego mogą być
przekazane na powiększenie gospodarstwa rolnego innego pro-
ducenta rolnego, który spełnia następujące warunki:

1) jest producentem rolnym, który nie ukończył 50 roku życia;

2) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe do prowadze-
nia działalności

rolniczej.

Nazwa działania

Modernizacja gospodarstw rolnych.
Cel działania

Działanie ma na celu poprawę konkurencyjności sektora rol-
nego poprzez zwiększenie efektywności gospodarstw rolnych
oraz zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami
dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji,
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków utrzymania zwie-
rząt.

Pomoc może być przyznana na inwestycje obejmujące w
szczególności:

1) zakup nieruchomości rolnych, budowę lub remont połączo-
ny z modernizacją budynków lub budowli służących prowadze-
niu działalności rolniczej;

2) zakup lub instalację nowych maszyn, urządzeń lub narzę-
dzi do produkcji rolnej, w tym oprogramowania;

3) zakładanie i modernizację sadów lub plantacji wieloletnich;
4) zakup, instalację lub budowę elementów infrastruktury tech-

nicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia
działalności rolniczej;

5) zakup komputerów i oprogramowania.
Pomoc może być przyznana na inwestycje, mające na celu

dostosowanie gospodarstwa rolnego do standardów, wymaga-
nych przepisami prawa Unii Europejskiej:

1) obowiązujących – pod warunkiem, że inwestycję podejmu-
je beneficjent działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom”
zgodnie z biznes planem, a dostosowanie gospodarstwa rolne-
go nastąpi przed upływem 36 miesięcy od dnia podjęcia prowa-
dzenia gospodarstwa rolnego;

2) nowo wprowadzonych - pod warunkiem, że dostosowanie
nastąpi w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od dnia, w któ-
rym dany standard stał się obowiązujący dla gospodarstwa rol-
nego.

Od nowego okresu programowania rolnik otrzyma zwrot kosz-
tów netto 40 %.

Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych

projektu (części poniesionych kosztów realizacji inwestycji).
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu benefi-

cjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania, w
okresie realizacji PROW, nie może przekroczyć 500 tys. zł.

Do realizacji mogą być przyjęte projekty, których wysokość
kosztów kwalifikowalnych będzie wynosiła powyżej 20 tys. zł.
Ograniczenie to nie dotyczy projektów obejmujących wyłącznie
wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do składowa-
nia nawozów naturalnych.

Program rolno – środowiskowy, będzie dostępny 
w 2008 roku.

W Urzędzie Gminy służy swoją pomocą z Łódzkiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach Główny specjalista
ds. Produkcji ekonomiki wsi, mgr inż. Jacek Ożarek w zakresie
sporządzania i wypełniania wniosków :

dopłaty obszarowe
rolno-środowiskowe
inwestycje w gospodarstwach rolnych
renty strukturalne
ułatwianie startu młodym rolnikom
zalesianie gruntów rolnych
dostosowanie gospodarstw do standardów Unii Europejskiej
sporządzanie Biznes Planów.

Pan Jacek Ożarek od stycznia do marca, na terenie Gminy
Nowe Ostrowy będzie przeprowadzał szkolenia dla rolników z
zakresu pozyskiwania środków unijnych.

Możliwości  ubiegania s ię  o  środki  z  UE

W styczniu 2006 roku, zo-
stał złożony wniosek w ra-
mach działania „Odnowa
Wsi oraz zachowanie i
ochrona dziedzictwa kultu-
rowego”.

Dzięki uzyskanemu dofi-
nansowaniu, zostaną wyre-
montowane trzy świetlice wiej-
skie: w Kołomii – wymiana

okien, podłogi, pokrycia da-
chowego, malowanie; w
Ostrowach Cukrowni – wy-
miana drzwi i okien oraz zago-
spodarowanie placu przy
świetlicy, wyposażenie sporto-
we, scena, ławeczki, plac za-
baw dla dzieci; w Grochowie –
wymiana okien i drzwi, podło-
gi, wyposażenie w komputery
z Internetem.

Gmina otrzymała dofinansowanie
na świetlice wiejskie
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W przyszłym
roku należy się

spodziewać
przetargu na

sprzedaż obiek-
tów i terenu 

Cukrowni Ostro-
wy - mówi Łu-
kasz Wróblew-
ski, rzecznik

prasowy Krajo-
wej Spółki Cu-
krowej. - Decy-
zja o sprzedaży
musi najpierw

zostać zatwier-
dzona przez 

organy statuto-
we spółki.

Teraz, po raz pierwszy od

1847 roku, kiedy to zbudowa-

no zakład, nie produkuje on

cukru. Przed sezonem osta-

tecznie wygaszono produk-

cję. W tej chwili pracuje tylko

magazyn, zresztą na potrze-

by przede wszystkim Cu-

krowni Dobrzelin i w niewiel-

kiej części dla Brześcia.

- W Ostrowach pracuje te-

raz kilkanaście osób - dodaje

Łukasz Wróblewski. - Wkrót-

ce zostanie ich tylko kilka, bo

większość załogi dobrowol-

nie wybrała odprawy finanso-

we.

Jednak podczas wielogo-

dzinnych spotkań z prezesa-

mi Krajowej Spółki Cukrowej,

które wiosną prowadził Komi-

tet Obrony Cukrowni padały

wielokrotnie obietnice uru-

chomienia w oddziale pro-

dukcji alternatywnej. Teraz już

się o tym nie mówi, choć ni-

gdy nie padło stwiedzenie, że

pracownicy mają do wyboru:

albo program dobrowolnych

odejść, albo alternatywna

produkcja. Na dodatek

wszystko wskazuje na to, że

ze wszystkich wygaszanych

cukrowni jedynie Ostrowy

przeznaczone będą na

sprzedaż.

- Obecnie KSC kończy

przygotowania zmierzające

do uruchomienia alternatyw-

nej produkcji w dwóch kolej-

nych wygaszonych oddzia-

łach - dodaje Łukasz Wró-

blewski. - W Cukrowni Opole

w województwie lubelskim

trwa montaż nowej linii do

produkcji cukierków, a pro-

dukcja ruszy na początku

przyszłego roku. Koszt inwe-

stycji to 6,5 mln zł. 

Nowa produkcja rozpocz-

nie się też w tym samym cza-

sie w Cukrowni Janikowo w

województwie zachodnio-

pomorskim, gdzie zostaną

zainstalowane nowe maszy-

ny do nadruku papieru i opa-

kowań. Koszt tej inwestycji to

około 5 milionów złotych.

Wiosną było też głośno o

tym, że wygaszana razem z

Ostrowami Mała Wieś, ma

rozpocząć produkcję biopa-

liw. Choć inwestor “strategicz-

ny” wycofał się z przedsię-

wzięcia, to KSC zdecydowa-

ła, że pomoże właśnie Małej

Wsi. Dlaczego? - nie wiado-

mo.

- Plan uruchomienia pro-

dukcji biopaliw i biokompo-

nentów w kilku naszych od-

działach jest nadal aktualny i

cały czas pracujemy nad jego

szczegółami - twierdzi Łuka-

sz Wróblewski. - Wśród od-

działów jest również “Mała

Wieś”, gdzie akurat przedsię-

wzięcie może ruszyć z udzia-

łem samej KSC bez inwesto-

ra zewnętrznego.

Plany te jednak nie obej-

mą Ostrów, skoro już wkrótce

będą ogłaszane przetargi na

sprzedaż majątku cukrowni.

- Dyrekcja wystąpiła we

wrześniu o wycenę majątku

Ostrów, a w październiku o

zgodę na sprzedaż nierucho-

mości - mówi Robert Sikorski,

dyrektor Cukrowni Ostrowy. -

W tej chwili dwie - trzy firmy

kontaktują się z KSC w spra-

wie sprzedaży obiektów za-

kładu, są też firmy logistycz-

ne, zainteresowane terenem

cukrowni. Moim zdaniem te-

renu i obiektów starczy dla co

najmniej dwóch chętnych za-

kładów.

Co o sprawie mówią byli i

obecni pracownicy? Wypo-

wiadają się bardzo niechętnie

i proszą o zachowanie anoni-

mowości. Przede wszystkim

obwiniają prezesów spółki,

którzy, gdy zależało im na wy-

gaszeniu Ostrów, obecywali

produkcję alternatywną w za-

kładzie, a teraz się z tych

obietnic wycofali. 

Mieszkańcy gminy Nowe

Ostrowy nie mogą się pogo-

dzić z tym, że zakład, którego

nie zniszczyły ani rozbiory, ani

wojny światowe, stał się ofia-

rą tak zwanej “restrukturyza-

cji” Krajowej Spółki Cukrowej.

Tym bardziej, że cukier pro-

dukowano tu tanio. 

Dużo taniej, niż w innych,

wiodących zakładach spółki. 

Tak przynajmniej mówią

pracownicy zakładu, a pod-

czas długich wiosennych roz-

mów Komitetu Obrony Cu-

krowni i związkowców preze-

si KSC nigdy nie przedstawili

żadnych dokumentów mó-

wiących o tym, że było ina-

czej.

Dziś budynek, gdzie pro-

dukowano cukier straszy po-

odcinanymi kikutami jeszcze

przed rokiem pracującej in-

stalacji. Dla tych, którzy wi-

dzieli pracujące, sprawne

urządzenia widok jest pora-

żający. 

Trudno się z tym pogodzić

byłym pracownikom Cukrow-

ni Ostrowy.

- I ja też nie mogę się z tym

pogodzić - mówi Konrad Kło-

potowski, starosta kutnowski.

- W końcu nasz powiat to te-

ren typowo rolniczy. Takiego

zakładu jak cukrownia nie za-

stąpi żadna fabryka opako-

wań ani firma logistyczna. Tu

potrzebna jest firma skupują-

ca i przetwarzająca płody rol-

ne. Bardzo źle się stało, że

cukrownia została wygaszo-

na. 

Cukrownia  Ostrowy 
na  sprzedaż


