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Inwestycje w odnawialne
źródła energii

fot: www.powiatsuski.pl

W dniu 31 marca w sali
obrad w Urzędzie Gminy
Nowe Ostrowy odbędą się
dwa spotkania o godz. 13 i
godz. 15 w sprawie inwe-

stycji polegających na budowie instalacji fotowoltaicznych bądź kolektorów
słonecznych. To szansa na
to abyśmy zaoszczędzili na

rachunkach za energię elektryczną, a przy okazji dbali
o czystość powietrza którym
oddychamy
więcej strona 2

OGŁOSZENIE
ujemne skutki
przezimowania
W związku z wystąpieniem na
terenie gminy Nowe Ostrowy
szkód w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym –
ujemne skutki przezimowania informujemy, że zgłoszenia strat w
uprawach rolnych można dokonać na druku wniosku dostępnym
na stronie internetowej Urzędu
Gminy Nowe Ostrowy oraz w
Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy,
pokój nr 1.
Uwaga: szkody w uprawach należy zgłosić przed likwidacją
plantacji z odpowiednim wyprzedzeniem, koniecznym do oszacowania strat, najpóźniej 3 dni
przed likwidacją plantacji.
OSTATECZY TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU DO 11 kwietnia
2016 roku.
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Inwestycje w OZE
W dniu 31 marca w
sali obrad w Urzędzie
Gminy Nowe Ostrowy
odbędą się dwa spotkania o godz. 13 i godz.
15 w sprawie inwestycji polegających na budowie instalacji
fotowoltaicznych bądź
kolektorów słonecznych. To szansa na to
abyśmy zaoszczędzili
na rachunkach za energię elektryczną, a przy
okazji dbali o czystość
powietrza którym oddychamy"
Kolektory słoneczne służące
do zamiany energii promieniowania słonecznego na energię cieplną,
Panele fotowoltaiczne służą
do zamiany energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną.
Nasza Gmina będzie próbowała pozyskać środki zewnętrzne
dla
potrzeb
przeprowadzenia takich inwestycji w indywidualnych
gospodarstwach domowych
znajdujących się na terenie
gminy Nowe Ostrowy w ramach działania 4.1. Odnawialne źródła energii OZE z
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –

2020.
Zakładając
www.sedziszow.pl
optymistyczny wariant uczestnictwa,
czy też pozostanie
beneficjentami takiego projektu zyskamy możliwość
dofinansowania
na poziomie 85%
takiej inwestycji,
z zastrzeżeniem,
że podatek VAT
nie będzie kosztem kwalifikowanym. Całkowita
wartość takiej instalacji w zależności
od jej rodzaju będzie się ekonomiczne. Zakładając że
kształtować na poziomie 16 - żywotność paneli fotowolta24 tyś. złotych brutto. Natomiast icznych przekracza 25 lat, a z
wkład własny w zależności instalacji 2 kW możemy w
od tego gdzie taka instalacja roku uzyskać około 2000 kWh.
byłaby umieszczona będzie energii elektrycznej za którą
wynosił od 6000 do 8850 zł. nie zapłacimy Zakładowi EnerPo co nam takie instalacje w getycznemu, to instalacja taka
naszych gospodarstwach do- może wyprodukować 50 000
mowych? Są to na pewno kWh. Przy obecnych cenach
rozwiązania ekologiczne, które jest to koszt około 1200 zł.
nie zanieczyszczają środo- rocznie. Zatem wkład własny,
wiska, ponadto uniezależniają który zainwestujemy w taką
od rosnących cen energii tra- instalację zwróci się po 5
dycyjnej, a przy tym nie wy- latach.
Więcej informacji wszyscy
magają obsługi, operatora,
paliwa, transportu, itp. Głów- zainteresowani uzyskają podnym jednak argumentem prze- czas spotkania na które sermawiającym za stosowaniem decznie zapraszamy.
Spodziewamy się dość dutakiego rozwiązania są względy

Dzień Kobiet
dla Seniorów
Jak tradycja każe,
8 marca oddano hołd
wszystkim kobietom
i tym małym i tym dojrzałym.W tym dniu panowie zadbali o to, aby
płeć piękna poczuła się
wyjątkowo.

uronienia niejednej łzy. Były
wiersze, piosenki, skecze
i niekończące się życzenia.Wszystkie kobiety obdarowano pierwszymi
wiosennymi tulipanami, któ-

re sprawiły, że panie poczuły
się jeszcze młodziej i piękniej.
Szkoda, że Dzień Kobiet
jest tylko raz w roku.

Do Szkoły Podstawowej
w Ostrowach przybyli seniorzy z naszej gminy. Młodzież szkolna przyjęła gości
bardzo uroczyście, prezentując montaż słowno- muzyczny nawiązujący do
pozycji i roli kobiety we
współczesnym świecie, jej
trosk i radości. Refleksyjny
charakter imprezy skłonił
mężczyzn do przemyśleń
nad zawiłością kobiecej
duszy. Repertuar zmuszał
zarówno do śmiechu, jak i

Ferie w Świetlicy Środowiskowej
W czasie ferii zimowych w
Świetlicy Środowiskowej odbyły się półkolonie dla dzieci
i młodzieży z terenu gminy
Nowe Ostrowy. Zajęcia odbyły
się w dniach 22 -26 lutego
b.r. Uczestnicy wykazywali
się kreatywnością wykonując
prace metodą decoupage;
nie mogło zabraknąć malowania na szkle oraz prac
plastycznych wykonywanych

różnymi technikami. Półkoloniści mogli sprawdzić również swoją wiedzę o Europie
i Unii Europejskiej, uczestnicząc w quizach i zagadkach
związanych tematycznie z
w/w zagadnieniem. Czas
spędzony w Świetlicy zaowocował pięknymi pracami
plastycznymi i utrwaleniem
wiedzy o Europie. Organizator
zapewniał przez czas trwania

zajęć posiłek w postaci drożdżówki i herbaty, chociaż
jednego dnia pozwoliliśmy
sobie na szaleństwo w postaci
pizzy, która wszystkim bardzo
smakowała. Ale cóż, wszystko
co dobre kiedyś się kończy
– teraz trzeba dotrwać do
wakacji.
Renata Pastusiak / Kierownik
Świetlicy Środowiskowej

żego zainteresowania tym tematem i w związku z ograniczoną liczbą miejsc na Sali
Obrad w Urzędzie Gminy,
prosimy aby w spotkaniu o
godzinie 13:00 uczestniczyli
mieszkańcy z sołectwa Grochów, Niechcianów, Miksztal,
Rdutów, Imielno, Imielinek,
Kołomia, Wola Pierowa, Zieleniec, Grodno, Wołodrza i
Perna, a o godzinie 15:00
mieszkańcy sołectw Nowe
Ostrowy, Ostrowy, Lipiny,
Bzówki.
Oczywiści, jeżeli komuś nie
będzie odpowiadała godzina
13:00 to może uczestniczyć

w spotkaniu o godzinie
15:00 i odwrotnie.

TERMINARZ DRUŻYNY
OSTROVIA OSTROWY
SENIORZY – KLASA OKRĘGOWA
RUNDA WIOSENNA SEZONU
2015/2016
Kolejka 16
Ostrovia Ostrowy - Termy
Uniejów 26.03.2016 (sobota) godz. 13:00
Kolejka 17 Ostrovia Ostrowy - Włókniarz
Konstantynów 03.04.2016 (niedziela) godz.
15:00
Kolejka 18 Start Łódź - Ostrovia Ostrowy
09.04.2016 (sobota) godz. 15:00
Kolejka 19 Ostrovia Ostrowy - Zawisza II
Rzgów 16.04.2016 (sobota) godz. 15:00
Kolejka 20 LZS Justynów - Ostrovia Ostrowy
23.04.2016 (sobota) godz. 17:00
Kolejka 21 Ostrovia Ostrowy - GLKS Dłutów
30.04.2016 (sobota) godz. 15:00
Kolejka 22 KKS Koluszki - Ostrovia Ostrowy
04.05.2016 (środa) godz. 16:00
Kolejka 23 Ostrovia Ostrowy - Włókniarz Pabianice 08.05.2016 (niedziela) godz. 15:00
Kolejka 24 Górnik 1956 Łęczyca - Ostrovia
Ostrowy 15.05.2016 (niedziela) godz. 18:00
Kolejka 25 Ostrovia Ostrowy - KS Kutno
22.05.2016 (niedziela) godz. 16:00
Kolejka 26 MKS Tuszyn - Ostrovia Ostrowy
25.05.2016 (środa) godz. 18:00
Kolejka 27 Ostrovia Ostrowy - Orzeł Parzęczew
29.05.2016 (niedziela) godz. 16:00
Kolejka 28 Start Brzeziny - Ostrovia Ostrowy
04.06.2016 (sobota) godz. 16:00
Kolejka 29 Ostrovia Ostrowy - Sokół II Aleksandrów 11.06.2016 (sobota) godz. 17:00
Kolejka 30 PTC Pabianice - Ostrovia Ostrowy
19.06.2016 (sobota) – godz. 16:00

104 urodziny najstarszej
mieszkanki Gminy
Nowe Ostrowy
W miesiącu styczniu 2016
roku najstarsza mieszkanka
Gminy Nowe Ostrowy Pani
Jadwiga Wronkowska obchodziła swoje 104 urodziny.
Taki jubileusz jest szczególnym powodem dumy
mieszkańców i władz samorządowych Gminy Nowe
Ostrowy.
Dostojną jubilatkę z okazji
jej święta odwiedzili Wójt
Gminy Nowe Ostrowy Zdzisław Kostrzewa oraz Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy Jacek Olesiński. Przedstawiciele gminy złożyli Pani Jadwidze
gratulacje i życzenia zdrowia.
Były też prezenty - bukiet

kwiatów i okolicznościowy
upominek.
To wyjątkowa okazja by
złożyć Pani Jadwidze serdeczne gratulacje oraz ży-

czenia dobrego zdrowia.
Życzymy Pani kolejnych,
pogodnych i szczęśliwych
lat w życzliwości i wdzięczności otoczenia.
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dziecko, w przypadku, gdy pierwsze skończyło 18
lat, ale nadal pozostaje na ich utrzymaniu?
Dziecko do 25 r.ż., które nadal mieszka z rodzicami,
jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w
rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra
może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na
osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku
dziecka niepełnosprawnego).

PROPGRAM 500 PLUS realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach. Wszelkich
informacji udzielamy
pod numerem telefonu 24 356 15 75.
Wnioski będą wydawane
i przyjmowane
od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Pytania:
Dla kogo?
Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?
Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice,
opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka.
Na jaki czas będzie przysługiwało prawo do
świadczenia?
Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1
roku – od 1 października do 30 września. Wnioski
będzie można składać od 1 sierpnia danego roku.
Pierwszy okres wypłacania świadczenia wychowawczego
będzie jednak dłuższy, od kwietnia 2016 r. aż do 30
września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą
musieli składać dwóch wniosków, kiedy Program wejdzie
w życie.

Wysokość świadczenia
Czy 500 zł to kwota netto czy brutto?
To kwota, od której Informujemy, iż program „Rodzina
500 plus” dla mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy nie
będą odprowadzane podatki. To kwota bezpośrednio
dla rodziny.
Czy kwota świadczenia będzie waloryzowana?
Rada Ministrów będzie mogła podnieść kwotę
świadczenia w oparciu o wskaźniki wzrostu inflacji.

Kryterium dochodowe

Kogo będzie obowiązywało kryterium dochodowe
przy ubieganiu się o świadczenie?
Kryterium dochodowe będzie dotyczyło tylko rodziców
lub opiekunów wnioskujących o świadczenie na pierwsze
dziecko. Podstawowe dane o dochodach gmina będzie
mogła pozyskać sama, wtedy nie trzeba będzie dołączać
tych informacji.
Czy osoby o wyższych dochodach również
dostaną świadczenie?
Rodzice bez względu na dochody otrzymają po 500
zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, a rodziny o
dochodach nie wyższych niż 800 zł na osobę w rodzinie
(lub 1 200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym)
także na pierwsze dziecko. Świadczenie wychowawcze
będzie przysługiwało do ukończenia 18 roku życia
dziecka.
Czy rodzinie z jednym dzieckiem, której dochód
przekracza 800 zł, urodzi się drugie dziecko i tym
samym dochód na osobę spadnie poniżej 800 zł,
będzie przysługiwało wsparcie na dwoje dzieci?

Tak, do ukończenia przez nie 18. roku życia.
Czy rodzice dostaną 500 złotych na drugie

Jak otrzymać świadczenie (składanie
wniosku, wypłata świadczeń)
Jak otrzymać świadczenie?
Wystarczy złożyć wniosek – przez internet lub w
gminie.. Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio
na konto wskazane przez rodzica lub gotówką.
Kiedy można złożyć wniosek?
Wnioski będzie można składać od momentu startu
programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu
pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie
wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność
wypłat. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie
wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą
wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Liczenie dochodu
Czy urzędnicy ośrodków pomocy społecznej
będą mieli dostęp do informacji o dochodach
Polaków, którzy wystąpią o 500 zł zasiłku na
dziecko?
Gromadzenie danych o dochodach będzie odbywało
się w ten sam sposób, jak w przypadku innych
świadczeń. Dostęp do podstawowych informacji o dochodach gmina będzie miała jedynie w przypadku tych
osób, które starają się o świadczenie na pierwsze
dziecko.

Status rodziny (samotni rodzice,
rodziny patchworkowe, rozwód, adopcja, piecza zastępcza)
Czy samotni rodzice również dostaną wsparcie z
Programu?
Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan
cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w
których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny
niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych
związkach. Rodziny niepełne, obok świadczenia wychowawczego mogą też otrzymać świadczenia wypłacane z
Funduszu Alimentacyjnego czy specjalny dodatek z ustawy
o świadczeniach rodzinnych.
Jak liczyć dzieci z tzw. patchworkowych związków?
Jeżeli rodzina obok dzieci z poprzednich związków
posiadać będzie jeszcze wspólne dziecko do składu
rodziny wliczane będą wszystkie dzieci.
Jak zasiłek będzie wypłacany w przypadku rodziców,
którzy się rozwodzą?
Świadczenie przysługiwać będzie temu z rodziców, który
z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu dziecko
się znajduje.
Czy Program Rodzina 500plus dotyczy także dzieci
adoptowanych?
Tak, świadczenie będzie przysługiwać na takich samych
zasadach jak w przypadku dzieci biologicznych.
Czy dzieciom, które znajdują się w tzw. pieczy zastępczej, 500 zł nie będzie przysługiwać?

Dla rodzin zastępczych kierowane jest odrębne
wsparcie w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i

systemie pieczy zastępczej, w którym obok licznych
dodatków podstawowe wsparcie kształtuje się na
poziomie nie niższym niż 660 zł (rodziny spokrewnione)
oraz 1000 zł (rodziny niespokrewnione). Dodatkowe
wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny
zastępcze, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej.

Wydatkowanie świadczenia
Czy projekt zakłada kontrolę wydatkowania przyznanych środków?
Nie traktujemy polskich rodzin, jako rodziny patologiczne.
Szanujemy autonomię rodziny i wierzymy, że ona
najlepiej wie, czego dziecku potrzeba. Projekt ustawy
zawiera możliwe do zastosowania w nadzwyczajnych
sytuacjach, mechanizmy zapobiegające marnotrawieniu
świadczeń lub zapobiegania wydatkowaniu świadczenia
niezgodnie z jego przeznaczeniem. Będzie to takie
samo rozwiązanie jak obowiązujące od wielu lat w
ustawie o świadczeniach rodzinnych. W przypadku
sygnałów o marnotrawieniu świadczenia, u rodziny
będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy,
aby ustalić jak wygląda sytuacja w danej rodzinie.
Urzędnicy pomocy społecznej z reguły wiedzą, gdzie
mogą być problemy, sytuacje patologiczne w rodzinie.
Jeśli coś będzie nie tak, pracownik organu wypłacającego
świadczenie 500 zł, na podstawie informacji od
pracownika socjalnego, będzie mógł zamienić gotówkę
na pomoc rzeczową ( np. na jedzenie, ubrania, lekarstwa
itp.) lub w formie opłacania usług (np. opłata za pobyt
dziecka w złobku, przedszkolu itp.).
Jakie będą konsekwencje uniemożliwienia wywiadu
środowiskowego? Sama próba jego przeprowadzenia
nie musi się kończyć sukcesem, jeśli strona nie
wpuści pracownika socjalnego do domu.
Przygotowywany przez MRPiPS projekt zawiera już
przepisy dot. konsekwencji w przypadku uniemożliwienia
przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Będzie to
odmowa przyznania świadczenia wychowawczego lub
wstrzymanie jego wypłaty.

Inne
Czy rodziny mieszkające za granicą będą mogły
pobierać świadczenie?
Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową,
unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego. Pozwala ona ograniczyć przypadki nienależnego pobierania świadczeń przez osoby mieszkające
za granicą. Projekt ustawy przewiduje, że świadczenie
nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za
granicą świadczenie o podobnym charakterze, za
wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy
przewidują inaczej. Zgodnie z projektem Programu
Rodzina 500plus, rodzice składający wniosek o przyznanie
świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej
zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia,
w tym również o zmianie miejsca zamieszkania. Jeśli
rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam
wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ
informuje o tym fakcie marszałków województw w
Polsce. Marszałek zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy.

Cudzoziemcy a świadczenie wychowawcze
W określonych przypadkach świadczenie z programu
„Rodzina 500 plus” otrzymać mogą również cudzoziemcy.
W przypadku cudzoziemców obywateli UE/EOG i
Szwajcarii, analogicznie jak wobec Polaków przebywających
za granicą, stosuje się przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego oraz inne umowy międzynarodowe wiążące nasz kraj. W przypadku pozostałych
obcokrajowców, którzy przebywają w Polsce na podstawie
zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania
pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
oraz tych, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją
„dostęp do rynku pracy”, warunkiem przyznania
świadczenia jest zamieszkiwanie w Polsce wraz z rodziną.
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Uczniowie z Imielna najlepsi
w konkursach ekologicznych
10 lutego odbyło się
podsumowanie
XXIX edycji ogólnopolskiego konkursu "Mój
Las" organizowanego od
1986 r. wspólnie przez
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa
oraz Ligę Ochrony Przyrody w Warszawie.
Miło nam poinformować,
że laureatami tego konkursu
na Etapie Regionalnym są
uczniowie SP z Imielna.
I Nagroda
Klaudia Wiśniewskaklasa VI .Praca uczennicy
tym samym została zakwalifikowana na szczebel wojewódzki w/w
konkursu.
II Nagroda
Aleksander Jasińskiklasa V
Jakub Gruszczyńskiklasa VI

Prace konkursowe na
temat "Grzyby polskich lasów", uczniowie wykonali
w formie opisowej i wzbogacili je ciekawymi rysunkami.
Wartość merytoryczna,
oryginalność ujęcia tematu,
estetyka prac została doceniona przez Sąd Konkursowy.
Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody. Gratulujemy!
W dobie
komputerów i telewizji niezwykle cenne jest to, że są
tacy uczniowie, którzy biorą
udział w konkursach. Edukacja ta w ogromnym stopniu wpływa na kształtowanie
odpowiednich postaw wobec przyrody, jej wartości i
piękna.
Halina Marciniak
– nauczycielka przyrody
w Szkole Podstawowej
w Imielnie

Podwójna
uroczystość

Informacje
o zmianach w podatkach lokalnych
od 01 stycznia 2016 roku
Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych a także w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, wynikające z ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r.
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2015 r. poz. 1045).
Najważniejsze zmiany od 01.01.2016 r. wprowadzone ww. ustawą to:
- Nie będą wydawane i doręczane podatnikom decyzje dotyczące podatku od nieruchomości, podatku
rolnego oraz podatku leśnego dla osób fizycznych jeżeli wysokość zobowiązania (łącznie) na dany rok
podatkowy nie przekraczałaby określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów
doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru (obecnie to kwota 6,10 zł). W
tym przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstanie – podatek nie będzie należny.
- Zmiana rat podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Gdy łączna kwota podatku nie
przekroczy 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Dla osób fizycznych
jest to 15 marzec 2016 r. Jeżeli podatek przekroczy wyżej wskazaną kwotę to płatny jest jak dotychczas w
czterech terminach: do 15 marca, 16 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Zmiany w podatku rolnym:
Od 1 stycznia 2016 roku uległy zmianie także przeliczniki niektórych użytków rolnych, co może skutkować
zmianą powierzchni przeliczeniowej gospodarstw rolnych oraz wysokości podatku. Ustawodawca zmienił
przeliczniki dla następujących użytków:
• grunty pod rowami (oznaczone geodezyjnie W) – przelicznik 0,2 od 1 ha fizycznego gruntu (do końca 2015 r.
rowy nie posiadały przelicznika, w związku z czym, podatnicy posiadający status rolnika nie płacili za
przedmiotowe grunty podatku);
• użytki rolne zabudowane (oznaczone geodezyjnie Br-R, Br-Ł, Br-Ps) – przelicznik 1,0 od 1 ha fizycznego
gruntu bez względu na użytek rolny (do końca 2015 r. użytki rolne zabudowane przeliczane były wg użytku
rolnego, np. RIIIa x 1,5);
• grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (oznaczone geodezyjnie jako Lzr) – przelicznik 0,2 od
1 ha fizycznego gruntu (do końca 2015 r. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych przeliczane są
wg użytku rolnego, np. RIIIa x 1,5), bez względu na wchodzące w życie zmiany przedmiotowe grunty nadal
pozostają zwolnione z opodatkowania;
• grunty pod stawami niezarybionymi – 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego,
• grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowy.
Ważne!!!
Jeżeli podatnik posiada grunty, których przeliczniki ulegają zmianie od 2016 roku, zmieni się także
powierzchnia przeliczeniowa jego gospodarstwa. W myśl ustawy o podatku rolnym, rolnikiem jest osoba
posiadająca łącznie 1 ha fizyczny, bądź 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych. Zmiana przeliczników gruntów
może zatem skutkować uzyskaniem lub utratą statusu rolnika.
Przykład:
Podatnik X posiada grunty: Br-RIIIa 0,75 ha (użytki rolne zabudowane) oraz W (rowy) 0,2 ha, czyli łącznie 0,95
ha fizycznych, co stanowi 1,125 ha przeliczeniowych:
(Br-RIIIa 0,75 x przelicznik 1,50) + (W – brak przelicznika) = 1,125 ha przeliczeniowych
W przedstawionej sytuacji w 2015 roku Podatnik X posiada status rolnika, ponieważ jest właścicielem
gruntów o pow. przeliczeniowej wyższej niż 1 ha. Może korzystać ze stawki podatku przewidzianej dla rolnika.
Ten sam Podatnik X
od 1.01.2016 roku będzie nadal posiadał 0,95 ha gruntów rolnych, jednak ich
powierzchnia przeliczeniowa wyniesie 0,79 ha przeliczeniowych:
(Br-RIIIa 0,75 x przelicznik 1,0) + (W 0,2 x przelicznik 0,2) = 0,79 ha przeliczeniowych.
Podatnik X utraci status rolnika, zatem w 2016 roku należy zastosować stawkę podatkową dla gruntów nie
stanowiących gospodarstwa rolnego.
W związku z powyższymi zmianami od 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe formularze: INFORMACJI
I DEKLARACJI PODATKOWYCH.
Nowe formularze dostępne są w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy, pokój Nr 2 lub na stronie internetowej
www.noweostrowy.pl w zakładce: Strona interesanta – sprawy podatkowe.
Terminy składania informacji i deklaracji podatkowych:
1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej składają
deklaracje podatkowe w następujących terminach:
- deklaracja na podatek od nieruchomości w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli
obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających
powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę
wysokości opodatkowania,

Dzień Patrona, jak zawsze, świętowany był bardzo uroczyście. Swą
obecnością zaszczycili szkołę znamienici goście : Wójt
Gminy Zdzisław Kostrzewa
, Przewodniczący Rady
Gminy Jacek Olesiński i
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Jacek
Spryszyński.
Dzieci, nie bez tremy,
zaprezentowały się w programie artystycznym, którego treść nawiązywała do
miłości ojczyzny, rodziny,
przyrody i szkoły.
Uczniowie mogli wykazać
się różnorodnością swych
talentów. Akademię rozpoczął uroczysty polonez
w wykonaniu szóstoklasistów. Następnie młodzi
artyści z klas IV-VI dali
popis swych umiejętności
recytatorskich i wokalnych,
wzruszając do łez zgromadzoną publiczność. Mist-

rzowsko wykonały przeboje
sławnych piosenkarzy min.
Edyty Gepert, Violetty Willas
i Anny Jantar. Wykonawców
nagrodzono gromkimi brawami.
Ale to nie koniec emocji,
gdyż Dzień Patrona zbiegł
się z ostatnim dniem pracy
Anny Kotarskiej, wieloletniego pracownika obsługi
szkoły. Pani dyrektor, pracownicy i zaproszeni goście
życzyli przyszłej emerytce
dużo zdrowia, spokoju i
radości „z niekończących
się wakacji” , wręczając
jej bukiety kwiatów. Uczniowie głośno odśpiewali „sto
lat” .
Uroczystość uwieńczył
bal karnawałowy. Do tańca
przygrywał zespół „Kszak”
zasponsorowany przez Radę Rodziców.
Tańcom i hulankom nie
było końca…

- deklaracja na podatek rolny, deklaracja na podatek leśny w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego,
a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności
uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego
zmianę wysokości opodatkowania,
2. Osoby fizyczne składają informację podatkową tj. informację w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie
obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.
DLA PRZYPOMNIENIA:
Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji / informacji w sprawie podatku od nieruchomości,
rolnego, leśnego to:
- kupno, sprzedaż, zamiana, darowizna nieruchomości,
- postanowienie o nabyciu spadku nieruchomości,
- zmiana klasyfikacji gruntów,
- umowa dzierżawy gruntów, umowa najmu,
- wybudowanie nowego budynku w ramach pozwolenia na budowę lub zgłoszenia – należy zgłosić gdy
budowa została zakończona albo rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem,
- budowa i rozbudowa budynków, zmiana sposobu użytkowania,
- rozpoczęcie i zajęcie nieruchomości na działalność gospodarczą, zmiana
powierzchni budynków, gruntów, wartości budowli, zakończenie działalności gospodarczej.

Dzień Kobiet 2016
u Emerytów
W dniu 08.03.2016 roku w sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej w Ostrowach odbyło się
tradycyjne spotkanie osób zrzeszonych w
Kole Gminnym PZERiI Ostrowy z okazji „Dnia
Kobiet”, które corocznie jest łączone z
zebraniem sprawozdawczym i przedstawieniem
planu działalności na rok bieżący. W spotkaniu
udział wzięli przedstawiciele Władz Gminy w
osobach Wójta Gminy Zdzisława Kostrzewy i
Przewodniczącego Rady Gminy Jacka Olesińskiego, Kierownik Świetlicy Środowiskowej
Pani Renata Pastusiak, Dyrekcje Szkół z
Terenu Gminy Nowe Ostrowy Panie Małgorzata
Strębska, Elżbieta Marczak, sponsorzy oraz
zaproszeni goście.
Uroczystość rozpoczęła się od występu
uczniów Szkoły Podstawowej w Ostrowach,
którzy wystawili okolicznościową inscenizację
słowno-muzyczną. Ich występy niejednokrotnie
porywały do gromkich oklasków zgromadzoną
widownię. Życzenia Paniom złożyli: Przewodniczący Związku Koła, Wójt Gminy Nowe
Ostrowy, Przewodniczący Rady Gminy, Przewodniczący Zarządu Rejonowego w Kutnie.
Kwiaty Paniom wręczyli uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Ostrowach, a słodki upominek
podarowali Panowie z Zarządu Koła. Ponadto
podczas uroczystości został podany obiad.
Tradycyjne „Sto lat” odśpiewali obecni panowie.

Wszystkie Panie przy wspólnym poczęstunku,
występach oraz rozmowach towarzyskich,
w miłej atmosferze i we wspaniałym nastroju
świętowały ten wyjątkowy dzień, Dzień Kobiet.
Przewodniczący Zarządu Koła
Jan Antczak

Z życia przedszkola
Przedszkolaki ucząc się poprzez zabawę
każdego dnia zdobywają nowe doświadczenia,
poszerzają swoją wiedzę, rozwijają zainteresowania i umiejętności. W naszej placówce
ważne miejsce zajmuje kształtowanie zachowań
ekologicznych i zdrowotnych. Jest to proces,
który powinien rozpoczynać się na etapie
edukacji przedszkolnej. Należy uczyć dbania
o środowisko i uwrażliwiać najmłodszych na
piękno otaczającej przyrody. Dzieci wzięły
udział w konkursie na najlepiej pracujące
koło Ligi Ochrony Przyrody zorganizowanym
przez Zarząd Okręgowy w Płocku zajmując II
miejsce oraz w konkursie zorganizowanym
przez Tönsmeier Centrum Sp. z o. o. i Związek
Gmin Regionu Kutnowskiego ,,Zbiórka baterii
- Jesień 2015” zajmując I miejsce.

Poprzez organizowanie różnorodnych uroczystości przedszkolnych dzieci kształtują
nawyki higieniczno – zdrowotne. Podczas
Dnia Zdrowego Przedszkolaka dzieci zaprezentowały wiersze i piosenki o owocach i warzywach oraz przygotowały sałatkę owocową.
Na uroczystość zaproszono lekarza z NZOZ
w Wołodrzy, panią Małgorzatę Zielińską, która
przybliżyła dzieciom zasady prawidłowego
żywienia. Od 01.03.2016 do 31.03.2016 r.
trwa rekrutacja kandydatów do przedszkola
na rok szkolny 2016/2017. Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Przedszkolu w Ostrowach w godzinach od 7.00
do 15.30 oraz pod numerem telefonu: 24356-14-08. Wszystkich zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy.

kurier nowoostrowski

5

Ważne dla Producentów Rolnych
zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
w 2016 roku
Zakończył się pierwszy termin ubiegania się przez producentów rolnych o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
Od 1 do 29 lutego 2016 r. producenci rolni składali wnioski w Urzędzie Gminy w
Nowych Ostrowach wraz z fakturami VAT (lub ich uwiarygodnionymi kserokopiami)
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01.08.2015 r. do
31.01.2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku akcyzowego określonego na 2016 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl)
został podany roczny limit zwrotu podatku akcyzowego na 2016 r. ustalony jako
iloczyn 86 (liczba wynikająca z ustawy) x 1,00 zł (stawka zwrotu podatku na 1 litr
ON wynikająca z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 grudnia 2015 r. (Dz.U.
z 2015 r. poz. 2042)) x powierzchnia użytków rolnych.
Bardzo duże było zainteresowanie rolników z terenu gminy składaniem wniosków.
O tym, kto mógł złożyć wniosek zakłada Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej. Określa ona zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do
2710 19 49, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się zaś osobę fizyczną, osobę
prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą
posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W
przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania
samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu. Jeśli natomiast grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do
którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie
dotyczy współmałżonków. W latach 2007-2011 obowiązywały terminy składania
wniosków o zwrot podatku akcyzowego miesiącach: marzec i wrzesień. Należy
przypomnieć, że od 2012 roku obowiązują nowe terminy składania wniosków o
zwrot podatku akcyzowego: luty i sierpień.
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIE:
Czy na fakturze dokumentującej zakup oleju napędowego powinien być wpisany
numer rejestracyjny ciągnika?
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
nie zobowiązuje wystawcy faktury dokumentującej sprzedaż oleju napędowego
do produkcji rolnej do umieszczania na fakturze numeru rejestracyjnego ciągnika
rolniczego, który nie jest zaliczany do pojazdów samochodowych.
A N A L I Z A
ILOŚĆ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU
AKCYZOWEGO W LATACH 2012-2015
PRZEZ PRODUCENTÓW ROLNYCH
Z TERENU GMINY NOWE OSTROWY
ROK
2012
2013
2014
2015

LUTY
139
159
167
167

SIERPIEŃ
168
162
155
163

RAZEM
307
321
322
330

Źródło: opracowanie własne na podstawie złożonych wniosków
PODSUMOWANIE
Do Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach w miesiącu lutym 2016 r. wpłynęło 169
wniosków od producentów rolnych.
Po zakończeniu składania wniosków Wójt Gminy Nowe Ostrowy przyznaje
na wniosek producenta w drodze decyzji – zwrot podatku akcyzowego. Największa
kwota zwrotu wynosiła około 20 000,00 zł.
Przyznany zwrot podatku zostanie przekazany na wskazany przez Podatników
we wniosku rachunek bankowy lub wypłacony gotówką
w kasie tutejszego urzędu gminy, w terminie do 29 kwietnia 2016, w przypadku
złożenia wniosku w pierwszym terminie.
W drugim terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. mogą producenci
rolni złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do
31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r. Pieniądze
wypłacane będą w terminie: do 31 października 2016 r. w przypadku złożenia
wniosku w drugim terminie gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na
rachunek bankowy podany we wniosku.
Źródło: http://bip.minrol.gov.pl/
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Szkolne ciekawostki z SP Imielno
Szkoła Podstawowa w
Imielnie to placówka w
której szeroko pojęta
edukacja, wychowanie
oraz dbanie o dobro i
bezpieczeństwo ucznia
idą w parze z możliwością rozwijania różnych
umiejętności ruchowych,
doskonaleniem strategicznego myślenia oraz
kształtowaniem zainteresowań różnymi dziedzinami nauki. Efektem
takiego podejścia do
funkcjonowania placówki
są sukcesy i osiągnięcia
naszych uczniów.

W I semestrze roku szkolnego 2015/2016 uczniowie
klasy VI i V pod kierunkiem
mgr Haliny Marciniak zdobyli
w XXIX edycji Ogólnopolskiego Turnieju „ Mój Las”
na etapie rejonowym: Klaudia Wiśniewska – I miejsce,
Jakub Gruszczyński – II
miejsce, Aleksander Jasiński
– II miejsce
Druga edycja Międzygminnego Turnieju w warcaby zorganizowanego
przez naszą szkołę, to kolejne sukcesy uczniów. W

turnieju nasza szkoła zajęła
II – miejsce, a uczeń Dominik Turowiecki zajął I
miejsce. Dominik został
Mistrzem Międzygminnym
w Warcaby na rok 2015/16,
wygrywając wszystkie pojedynki. Wszyscy zawodnicy
otrzymali z rąk Pani Dyrektor
dyplomy i nagrody rzeczowe.
Wszechstronny rozwój fizyczny, rekreacja i turystyka
to bardzo ważne elementy
w harmonijnym rozwoju
każdego dziecka. Uczniowie
z SP Imielno mają możliwość korzystania z atrakcji
kutnowskiego parku wodnego, a w okresie zimowym
z lodowiska. Mimo, że nie
wszyscy posiadali umiejętność jazdy na łyżwach,
to zabawa była wspaniała,
a wielu po raz pierwszy
posmakowało frajdy z pobytu na lodowisku.
Styczeń 2016 to udział
drużyn z Imielna w Indywidualnych Mistrzostwach
Dąbrowic w Tenisie Stołowym. Drużyna w składzie:
Karolina Dopieralska, Klaudia Kielman, Klaudia Wiś-

niewska, Kinga Mularska,
Kuba Gruszczyński, Kacper
Górczyński, Kacper Nowacki i Eryk Klepaczka.
Po bardzo emocjonujących
meczach wywalczyli 1
miejsce zespołowo. Indywidualnie zaś na podium
stanął Jakub Gruszczyński
zajmując 2 miejsce, a Klaudia Wiśniewska wywalczyła
3 miejsce.
W zawodach powiatowych drużyna dziewcząt
zajęła V miejsce a drużyna
męska IV miejsce.

jego bogatego repertuaru. Po
koncercie nie zabrakło życzeń i
toastu wzniesionego przez organizatorów i zaproszonych gości,
w osobach: Wójta Gminy p. Zdzisława Kostrzewy, Przewodniczącego Rady Gminy p. Jacka
Olesińskiego oraz przedstawiciela
Gminnego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów, p. Kazimierza
Brożka. „Sto lat” zabrzmiało zarówno w wykonaniu panów, jak i
pań. Przy kawie i słodyczach
czas płynął szybko, tym bardziej,

Pierwszy semestr to także spotkanie z saperami
z jednostki wojskowej, któ-

rzy w ciekawy sposób zapoznali uczniów z zasadami
postępowania podczas odnalezienia niebezpiecznych
przedmiotów, niewybuchów.
Turystyka, kultura to także
ważne aspekty życia szkoły.

Uczniowie uczestniczyli w
wielu wycieczkach min.
Warszawa, Gniezno.
Jacek Spryszyński, nauczyciel
ze Szkoły Podstawowej
w Imielnie

Turniej piłki halowej i
turniej piłki siatkowej to
imprezy zorganizowane w
sali SP Imielno. Nasi zawodnicy nie dali szansy
drużynom z zaprzyjaźnionej
szkoły, wszystkie mecze
w różnych kategoriach wiekowych, to pasmo samych
sukcesów.
Nasza szkoła otwarta
jest także na „nowatorskie”
metody przekazywania
wiedzy poprzez zabawę,
doświadczenie, możliwość
osobistego zetknięcia się
z problemem naukowym.
Doświadczenia z fizyki,

Wieczór z Marylą...
11 marca b.r. w Świetlicy Środowiskowej świętowaliśmy wspólnie z zaproszonymi gośćmi
zarówno Święto Kobiet, jak i
Dzień Mężczyzny, który przypada
10 marca. Tegoroczny koncert
upłynął w dużej części pod hasłem
piosenek z repertuaru Maryli Rodowicz, które wykonał zespół
„Oktawa”. Przypomniane zostały
utwory z lat 70-tych, trochę już
dziś mniej popularne, ale ze
wspaniałymi tekstami i muzyką.
W związku z tym stroje zespołu
były stylizowane na tamten okres.
Z wielką przyjemnością gościliśmy
wśród wykonawców p. Łukasza
Marciniaka i Kapelę „Krośniewiacy”.
P. Łukasz wykonał m.in. utwór
„Belle” z musicalu „Notre Dame
de Paris”, a M. Komorowski piosenkę „Ale to już było…”, do wykonania której włączyła się
publiczność. Na zakończenie wystąpiła Kapela Krośniewiacy, która
wykonała piękne utwory ze swo-

pokazy z anatomii prezentowane przez wykwalifikowanych ludzi to
ciekawe wydarzenie.

Na rajdzie nie(zimowym)

że Kapela grała i grała… To był
bardzo miły wieczór, tym bardziej,
że z tak dużym udziałem panów.
Chciałoby się powiedzieć - oby
takich wieczorów w ciągu roku
było więcej - ale cóż, Dzień
Kobiet jest niestety tylko raz w
roku.
We
własnym imieniu dziękuję bardzo
członkiniom zespołu „Oktawa” za
pomoc przy organizacji wieczoru.
Renata Pastusiak, Kierownik
Świetlicy Środowiskowej

W pierwszą sobotę lutego
łęczycki Oddział PTTK zaprosił wszystkich miłośników
turystyki i dobrej zabawy
na IV Rajd „Zimowy” inaugurujący turystyczne zmagania
z
Polskim
Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym w 2016
roku.
Impreza odbyła się w
sprzyjających jak na luty
warunkach pogodowych i
przebiegała przez równiny
oraz wysoczyzny położone
między Wartą i Nerem. W
rajdzie wzięło udział 130
osób, w tym 28 członków
SKKT w Ostrowach pod
opieką Agnieszki Czerniawskiej, Jolanty Postolskiej
i
Kornela
Kołomłockiego. Trasa mar-

szu liczyła 8 km i wiodła z
Pragi, wzdłuż Rezerwatu
Przyrody „Dąbrowa Napoleonów” do Zakrzewia. W
czasie wędrówki rozegrana
została konkurencja sprawnościowa „przeciąganie
sznurka”, a w drodze powrotnej do Uniejowa rajdowicze zatrzymali się przy
pomniku upamiętniającym
ofiary wojny w Niewieszu.
Na mecie w Uzdrowisku
Uniejów Park na strudzonych turystów czekał gorący
posiłek oraz prezentacja
multimedialna pt. „Dopalacze życia odbieracze”
przygotowana przez poddębicką policję. Przeprowadzony został także,
ostatni w tym dniu, konkurs
sportowy „gąsienica”, w

którym rywalizowały 5-sobowe zespoły. Na zakończenie rozdano dyplomy
za uczestnictwo w imprezie
oraz nagrodzono po dwie
najlepsze drużyny, które
zwyciężyły w klasyfikacji
końcowej konkursów rozegranych podczas rajdu.
Wśród wyróżnionych znalazła się jedna z trzech
drużyn reprezentujących
ostrowskie SKKT. Nagrody
rzeczowe za zajęcie II
miejsca w kategorii szkół
gimnazjalnych otrzymali:
Adam Czarnecki, Dawid
Flaszak, Adrian Grzegorzewicz, Kacper Mujta i
Patryk Lipnowski.
Info & zdjęcia: SKKT
w Ostrowach

