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Szanowni Państwo,
już po raz trzeci mam przyjemność przedstawić Państwu Raport o stanie Miasta i Gminy
Łosice.
Opracowanie niniejszego raportu wynika z jednej strony z przepisów prawa, a z drugiej
strony z chęci zaprezentowania Państwu, Mieszkańcom Miasta i Gminy Łosice, obiektywnych
informacji ukazujących zarówno potencjał jak i zagrożenia, z którymi musimy mierzyć się na
co dzień.
Niniejszy raport przedstawia Miasto i Gminę Łosice, taką, jaka była w 2020 roku.
Ukazuje działania, z których możemy być dumni, ale też obszary, które wymagają poprawy.
Ten rok był trudny dla nas wszystkich i pełen nowych wyzwań.
Mam nadzieje, że informacje przedstawione w raporcie o stanie Miasta i Gminy Łosice
za 2020 rok będą dla Państwa inspiracją do aktywnego włączania się w życie naszej Małej
Ojczyzny.
(-) Mariusz Kucewicz
Burmistrz Miasta i Gminy Łosice
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I.

Charakterystyka Miasta i Gminy Łosice
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1.1. Położenie i podstawowe parametry
Województwo: mazowieckie
Powiat: łosicki
Sąsiednie gminy: Huszlew, Stara Kornica, Olszanka, Platerów (powiat łosicki) Mordy,
Przesmyki (powiat siedlecki)
Typ: gmina miejsko-wiejska
Sołectwa (21): Biernaty Średnie, Chotycze, Chotycze Kolonia, Jeziory, Czuchleby, Dzięcioły,
Łuzki, Meszki, Niemojki Wieś, Niemojki Stacja, Nowosielec, Patków, Patków Prusy, Rudnik,
Stare Biernaty, Świniarów, Szańków Wieś, Szańków Kolonia, Toporów, Woźniki, Zakrze
Osiedla (5): Międzyrzecka, Sienkiewicza, Bialska, Zdrowa, Żeromskiego
Powierzchnia: 121,22 km2
Liczba ludności: 10 908

Rysunek 1. Położenie Miasta i Gminy Łosice.
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1.2. Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne
Burmistrz Miasta i Gminy Łosice
Sekretarz Miasta i Gminy Łosice
Skarbnik Miasta i Gminy Łosice

- Mariusz Kucewicz
- Małgorzata Łaska
- Marta Stasiuk

Rada Miasta i Gminy Łosice VIII kadencja, wybrana przez mieszkańców Miasta i Gminy
Łosice w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
W 2020 roku Radni VIII kadencji uczestniczyli w 15 sesjach, na których podjęli 79 uchwał.

Fotografia 1. Radni Miasta i Gminy Łosice i Burmistrz Mariusz Kucewicz.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice
Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Łosice

– Ewa Hornowska
– Mariusz Zacharczuk

Pozostali Radni Miasta i Gminy Łosice to:
Mirosław Dymowski, Tadeusz Jakoniuk, Romuald Jóźwiaczuk, Marek Kalicki, Roman
Kasprowicz, Elżbieta Knapiuk, Karol Kordaczuk, Anna Kozioł, Zdzisław Mieleszko, Anna
Sulińska, Barbara Szymaniuk, Beata Wiewiórka.
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Jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Łosice:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
a)
7.
8.
a)
b)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach
Łosicki Dom Kultury
Zespół ds. Oświaty, Wychowania i Kultury
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Łosicach
Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Łosicach
Zespół Szkół Nr 1 w Łosicach w skład którego wchodzi:
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łosicach
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach
Zespół Oświatowy w Niemojkach, w skład którego wchodzą:
Przedszkole Samorządowe w Niemojkach
Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Niemojkach.

1.3. Demografia
Liczba mieszkańców Miasta i Gminy Łosice na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła10 908
osób, w tym 5 613 kobiet i 5 295 mężczyzn.
W 2020 roku urodziło się 116 dzieci (miasto- 83, gmina – 33), zmarło 129 osób (miasto – 73,
a gmina – 56).
Tabela 1.

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2020 r.

Miejscowość
miasto Łosice
gmina Łosice
Biernaty Średnie
Chotycze
Chotycze Kolonia
Czuchleby
Dzięcioły
Jeziory
Łuzki
Meszki
Niemojki
Nowosielec
Patków
Rudnik
Stare Biernaty
Szańków
Świniarów
Toporów
Woźniki
Zakrze

Mieszkańcy
stali
7095
3813
100
319
39
234
134
23
209
121
839
148
236
234
190
216
217
90
131
333
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czasowi
164
117
0
4
0
1
1
3
0
1
10
70
0
0
0
3
0
0
8
15

razem
7 259
3930
100
323
39
235
135
26
209
122
849
218
236
234
190
219
217
90
139
348
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Wykres 1. Dynamika zmian liczby mieszkańców.
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Z analizy danych przedstawionych w tabeli powyżej w Mieście i Gminie Łosice na przestrzeni
ostatnich lat zauważalny jest stopniowy spadek liczby ludności.

1.4. Podmioty gospodarcze
Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), na terenie
Miasta i Gminy Łosice zarejestrowane są 817 podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Sprawy w CEIDG przedsiębiorca może załatwić w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach lub
przez Internet przy użyciu darmowego profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.
Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Łosice najczęściej
deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są: transport drogowy towarów, handel
hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle, fryzjerstwo i
pozostałe zabiegi kosmetyczne.
W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zostało złożonych i prawidłowo przetworzonych
373 wnioski CEIDG-1 w systemie CEIDG.
Wnioski dotyczyły:
 Założenia działalności gospodarczej
 Zmiany wpisu
 Zmiany z zawieszeniem
 Zmiany ze wznowieniem
 Zakończenia działalności
 Zmiany z zakończeniem
Razem

2020 r.
35
198
59
39
41
1
373

2019r.
177
305
66
33
46
1
529

Natomiast w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) zarejestrowanych było 105 podmiotów
prowadzących działalność na terenie Miasta i Gminy Łosice.
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1.5. Aktywność lokalna (społeczna) działalność organizacji
pozarządowych
W omawianym okresie w rejestrze stowarzyszeń KRS na terenie Miasta i Gminy Łosice
zarejestrowane były 32 podmioty, w tym:
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach,
 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Meszki, Czuchleby, Szańków, Niemojki,
Łosice, Łuzki),
 4 związki zawodowe (Zakłady Mleczarskie „LAKTOPOL-A” sp. z o.o., Przedsiębiorstwa
Państwowej Komunikacji Samochodowej, POLFER Podzespoły Indukcyjne S.A,KOM-GAZ
Sp. z o.o.)
 21 stowarzyszeń i fundacji (szczegółowy wykaz w tabeli poniżej).
Tabela 2.

Wykaz stowarzyszeń i fundacji działających na terenie Miasta i Gminy Łosice

Nazwa

Miejscowość

Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury w Łosicach

Łosice

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców

Łosice

Łosicki Szkolny Związek Sportowy w Łosicach

Łosice

Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Lokalnych - "Korona"

Łosice

Klub Abstynenta "Enklawa" w Łosicach

Łosice

Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju - Equus

Łosice

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej

Łosice

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "Wspólni Razem"

Łosice

Łosickie Stowarzyszenie Informacji Społecznej

Łosice

Stowarzyszenie Słoneczny Azyl

Łosice

Stowarzyszenie Lokalnych Aktywistów "B"

Biernaty Średnie

Kółko Rolnicze w Woźnikach

Woźniki

Kółko Rolnicze w Patkowie

Patków

Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Sportów Budo

Łosice

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Zakrzu

Zakrze

Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy "Nad Toczną" w Łosicach

Łosice

Fundacja Pozytyw

Łosice

Uniwersytet Iii Wieku Im. "Tajnej Organizacji Nauczycielskiej" w Łosicach

Łosice

Fundacja Pomóżmy Innym

Łosice

Stowarzyszenie Taneczne "Fabryka Talentów"

Łosice

Zielone Niemojki

Niemojki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs
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Na terenie Gminy Łosice jest zarejestrowanych 10 Kół Gospodyń Wiejskich:











Koło
Koło
Koło
Koło
Koło
Koło
Koło
Koło
Koło
Koło

Gospodyń Wiejskich w
Gospodyń Wiejskich w
Gospodyń Wiejskich w
Gospodyń Wiejskich w
Gospodyń Wiejskich w
Gospodyń Wiejskich w
Gospodyń Wiejskich w
Gospodyń Wiejskich w
Gospodyń Wiejskich w
Gospodyń Wiejskich w

Woźnikach
Łuzkach
Meszkach
Czuchlebach
Niemojkach
Świniarowie
Zakrzu
Rudniku
Dzięciołach
Patkowie „Patkowianki”.

W 2020 roku powstała Grupa Nieformalna „Szalone Niemojki”.

1.6. Infrastruktura techniczna
1.6.1 Zaopatrzenie w wodę
Na terenie Miasta i Gminy Łosice istnieje sieć wodociągowa o długości 121,1 km.
Jednym z podstawowych elementów infrastruktury technicznej, wyznaczającym standard
zamieszkania na danym terenie, a jednocześnie będącym warunkiem prawidłowego rozwoju
społeczno-gospodarczego jest dostęp mieszkańców do wody bieżącej z sieci wodociągowej.
Tabela 3. Dane dotyczące sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Łosice
Wodociągi

Jednostka
miary

2019 r.

2020r.

Długość czynnej sieci rozdzielczej

km

121,1

121,13

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych
i zbiorowego zamieszkania

szt.

2 399

2 666

Awarie sieci wodociągowej

szt.

18

14

315,0

335,0

Woda dostarczona gospodarstwom domowym

dam

3

1.6.2 Gospodarka ściekowa
Na terenie Miasta i Gminy Łosice istnieje sieć kanalizacyjna o długości 43,7 km.
Tabela 4. Dane dotyczące sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Łosice
Kanalizacja

Jednostka
miary

2019 r.

2020r.

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej

km

43,7

44,5

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i
zbiorowego zamieszkania

szt.

1 252

1 310

Awarie sieci kanalizacyjnej

szt.

5

4

Ścieki bytowe odprowadzone siecią kanalizacyjną

dam3

234

245

Ścieki odprowadzone

dam3

234

250
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1.6.3 Komunikacja
Na terenie Miasta i Gminy znajduje się około 227 km dróg. W tym:





droga krajowa nr 19 Białystok – Lublin,
droga wojewódzka nr 698 Siedlce – Terespol,
drogi powiatowe,
drogi gminne, lokalne i ulice miejskie.
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2.1. Stan finansów Miasta i Gminy Łosice
Budżet Gminy Łosice na 2020 rok został uchwalony uchwałą Rady Miasta i Gminy Łosice
Nr XIX/133/19 z dnia 27.12.2019 roku.
W ciągu roku był zmieniany uchwałami Rady Miasta i Gminy Łosice oraz w ramach
udzielonych upoważnień Zarządzeniami Burmistrza Miasta Gminy Łosice.
Tabela 5. Podstawowe wielkości dotyczące budżetu Gminy Łosice

Wyszczególnienie

Plan na
01.01.2020

Plan na
31.12.2020

Wykonanie na
31.12.2020

Wskaźnik
wykonania
w (%)

DOCHODY

46 131 678,00

51 239 575,92

51 328 824,71

100,17

Dochody bieżące

45 459 029,43

49 454 165,50

49 514 893,92

100127

Dochody majątkowe

672 648,57

1 785 410,42

1 813 930,79

101,60

WYDATKI

47 052 118,00

52 710 015,92

47 699 143,81

90,49

Wydatki bieżące

45 002 282,36

48 859 920,19

45 538 764,64

93,20

Wydatki majątkowe

2 049 835,64

3 850 095,73

2 160 379,17

56,11

NADWYŻKA / DEFICYT

-920 440,00

-1 470 440,00

3 629 680,90

-246,84

Przychody, w tym:

2 050 000,00

2 450 000,00

3 098 763,87

126,48

2 500 000,00

-

-

-

 niewykorzystane środki pieniężne -

188 390,24

188 39,24

100,00

 wolne środki

-

2 261 609,76

2 910 373,63

128,69

1 129 560,00

979 560,00

979 560,00

100,00

1 129 560,00

979 56,00

979 560,00

100,00

 kredyty i pożyczki

Rozchody
 spłaty kredytów i pożyczek

Na dzień 31.12.2020 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką wwysokości3 629 680,90 zł,
przy planowanym deficycie w kwocie 1 470 440,00 zł.
Zadłużenie Miasta i Gminy Łosice na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 7 037 912,84 zł,
co stanowi 13,73% planowanych dochodów budżetu. W ciągu2020 roku zmniejszyło się
o 979 560,00 zł.
Dokonane spłaty zadłużenia w kwocie 1 140 476,43 zł w tym spłata kredytów i pożyczek
– 979 560, 00 zł, spłata odsetek od kredytów i pożyczek – 160 916,43 zł stanowią 2,23%
planowanych dochodów.
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2.1.1. Realizacja dochodów budżetowych
Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 51 239 575,92 zł został
zrealizowany w kwocie 51 328 824,71 zł, tj. 100,17 % zakładanego planu.
Tabela 6. Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej.
Dział Treść

Plan

Wykonanie

Wskaźnik

Udział
w dochodach

010

Rolnictwo i łowiectwo

560 744,60

560 613,90

99,98

1,09

600

Transport i łączność

263 337,00

262 358,32

99,63

0,51

700

Gospodarka mieszkaniowa

820 838,00

815 589,92

99,36

1,59

750

Administracja publiczna

323 936,00

327 148,62

100,99

0,64

751

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa

87 889,00

86 839,00

98,81

0,17

752

Obrona narodowa

1 000,00

1 000,00

100,00

0,00

276 961,39

100,02

0,54

18 448 520,71

101,78

35,94

754

756

Bezpieczeństwo publiczne i
276 900,00
ochrona przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od
innych jednostek
18 126 189,00
nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem

758

Różne rozliczenia

10 220 019,26

10 219 889,07

100,00

19,91

801

Oświata i wychowanie

1 739 760,46

1 753 527,26

100,79

3,42

852

Pomoc społeczna

507 866,00

517 176,46

101,83

1,01

854

Edukacyjna opieka
wychowawcza

70 521,00

70 521,00

100,00

0,14

855

Rodzina

16 075 388,00

16 074 660,41

100,00

31,32

1 814 933,08

87,84

3,54

30 000,00

100,00

0,06

69 100,00

69 085,57

99,98

0,13

51 239 575,92

51 328 824,71

100,17

100,00

900
921
926

Gospodarka komunalna i
2 066 153,60
ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
30 000,00
narodowego
Kultura fizyczna

Razem:

Dochody budżetowe obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań rządowych zleconych gminie.
Plan dochodów zleconych w kwocie 16 992 660,60 zł został zrealizowany na kwotę
16 948 209,44 zł tj. w 99,74%.
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Tabela 7. Źródła dochodów budżetu w dochodach zrealizowanych.
Wykonanie

Wskaźnik Udział
wykonania w dochodach
w (%)
zrealizowanych

Źródło dochodu

Plan

DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:

49 454 165,50

49 514 893,92 100,12

96,47

Subwencja ogólna (oświatowa i
wyrównawcza, równoważąca)

9 553 621,00

9 553 621,00

100,00

18,61

Udziały w podatku DOF

9 142 886,00

8 882 447,00

97,15

17,30

Udziały w podatku DOP

400 000,00

539 053,09

134,76

1,05

Podatki lokalne (od nieruchomości,
rolny, leśny, od środków
transportowych)

7 574 940,00

7 873 254,03

103,94

15,34

Dotacje na zadania bieżące

19 026 593,07

18 754 723,62

98,57

36,54

Pozostałe dochody bieżące

3 756 125,43

3 911 795,18

104,14

7,62

DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: 1 785 410,42

1 813 930,79

101,60

3,53

Dochody ze sprzedaży majątku

350 000,00

384 000,00

109,71

0,75

Dotacje na zadania majątkowe

1 385 410,42

1 385 017,51

99,97

2,70

Pozostałe dochody majątkowe (opł.
przekształceniowa)

50 000,00

44 913,28

89,83

0,09

RAZEM

51 239 575,92

51 328 824,71 100,17

100,00

Wykres 2. Źródła dochodów.

Subwencja ogólna 18,61%
2,70%

0,75%
7,62
%

Udziały w podatku DOF DOP 18,35%
Podatki lokalne (N, R, L, ŚT) 15,34%
18,61 %
Dotacje bieżące 36,54%

36,54%

18,35 %
Pozostałe dochody bieżące 7,62%
15,34 %

Dochody ze sprzedaży majątku 0,75%
Dotacje majątkowe 2,70%
Pozostałe dochody majątkowe 0,09%
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Wykres 3. Dochody budżetu w latach 2015-2020.
60 000 000,00
54 582 434,17

50 000 000,00

44 770 652,33

39 594 766,50

40 000 000,00

51 328 824,71

38 700 674,60
32 334 419,32

30 000 000,00

20 000 000,00

10 000 000,00

0,00
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tabela 8. Sytuacja finansowa Miasta i Gminy Łosice.
Wyszczególnienie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Dochody ogółem

32334419,32

38700674,60

39611996,30

44770 652,33

54582 434,17

51328 824,71

Wydatki ogółem

34056774,75

36628307,55

40541544,90

45656 218,68

54207 721,36

47699 143,81

Deficyt/ nadwyżka

-1722355,43

2072367,05

-929548,60

-885566,35

374712,81

3629 680,90

Dochody na 1
mieszkańca
Wydatki na 1
mieszkańca

2950,22

3546,94

3630,22

4121,01

5046,92

-

3107,37

3357,01

3714,67

4202,52

5 012,2

-

Jak wynika z powyższej tabeli, w ciągu ostatnich lat zanotowano sukcesywny wzrost zarówno
dochodów, jak i wydatków w Mieście i Gminie Łosice. W porównaniu do 2015 roku dochody
wzrosły o 58,74%, natomiast wydatki w rozpatrywanym okresie wzrosły o 40,06%. Dochody
ogółem w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku spadły o 6%, wydatki. spadły o 12%.
2.1.2. Realizacja wydatków budżetowych
Plan wydatków budżetowych wyniósł 52 710 015,92 zł i został zrealizowany w kwocie
47 699 143,81 zł tj. 90,49 %.
Tabela 9. Wydatki na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.

Dział Treść

Plan

Wykonanie

010
600
630
700

592 442 ,60
1 474 339,30
30 000,00
1 149 102,81

582 641,57
910 212,13
6 153,93
349 594,40

Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
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Udział
Wskaźnik w wydatkach
(w %)
98,35
1,22
61,74
1,91
20,52
0,01
30,42
0,73
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Dział Treść

Plan

Wykonanie

710
750

100 000,00
5 073 551,36

1 033,20
4 247 406,68

Udział
Wskaźnik w wydatkach
(w %)
1,03
0,00
83,72
8,90

87 889,00

86 839,00

98,81

0,18

1 000,00

1 000,00

100,00

0,00

1 013 45,00

934 567,82

92,24

1,96

220 000,00
339 000,00
17 427 214,46
288 391,24
1 994 686,51

160 916,43
136 743,79
16 698 937,40
178 965,77
1 870 444,63

73,14
40,34
95,82
62,06
93,77

0,34
0,29
35,01
0,38
3,92

14 000,00

14 000,00

100,00

0,03

764 869,00

739 374,79

96,67

1,55

16 308 867,00

16 251 137,37

99,65

34,07

3 641 585,17

2 999 500,49

82,37

6,29

1 799 237,20

1 202 106,86

66,81

2,52

Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
751
ochrony prawa oraz
sądownictwa
752
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i
754
ochrona przeciwpożarowa
757
Obsługa długu publicznego
758
Różne rozliczenia
801
Oświata i wychowanie
851
Ochrona zdrowia
852
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie
853
polityki społecznej
Edukacyjna opieka
854
wychowawcza
855
Rodzina
Gospodarka komunalna i
900
ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
921
narodowego
926
Kultura fizyczna
Razem:

390596,27
327 564,55
83,86
52 710 015,92 47 699 143,81 90,49

0,69
100,00

Tabela 10. Realizacja poszczególnych wydatków.

Wyszczególnienie
WYDATKI MAJĄTKOWE
WYDATKI BIEŻACE, w
tym:
Administracja publiczna
Oświata i wychowanie oraz
edukacyjna opieka
wychowawcza, w tym
 finansowane z subwencji
oświatowej
 finansowane z budżetu
gminy
Pomoc społeczna oraz rodzina,
w tym
 finansowane z dotacji
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego, kultura fizyczna
Transport i łączność
Pozostałe wydatki bieżące

3 850 095,73

Wykonanie
na dzień
31.12.2020
2 160 379,17

Wskaźnik
wykonania
w (%)
56,11

Udział
w wydatkach
zrealizowanych
4,53

48 859 920,19

45 538 764,64

93,20

95,47

4 972 551,36

4 156 817,16

83,60

8,71

17 962 083,46

17 211 924,49

95,82

36,09

8 113 808,00

8 113 808,00

-

-

9 848 275,46

9 098 116,49

-

-

18 303 553,51

18 121 582,00

99,01

37,99

16 551 388,00

16 495 500,31

-

-

3 117 376,51

2 594 434,36

83,22

5,44

1 456 294,01

1 347 092,91

92,50

2,83

526 990,69
2 521 070,65

335 039,23
1 771 874,49

63,58
70,28

0,70
3,71

Plan na dzień
31.12.2020
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RAZEM

52 710 015,92

47 699 143,81

90,49

100,00

Wykres 4. Struktura wydatków.

Wydatki majątkowe 4,53%

2,83 %
5,44 %

Administracja publiczna 8,71%

3,71%
0,70%

4,53%
Oświata i wychowanie oraz
edukacyjna opieka wychowawcza
36,09%

8,71%

Pomoc społeczna oraz rodzina
37,99%

37,99%

36,09%

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 5,44 %
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego oraz kultura fizyczna
2,83%
Transport i lączność (wyd.
bieżące) 0,70%

Pozostałe wydatki bieżące 3,71%

2.2. Informacja z realizacji inwestycji za 2020 rok
Na realizację inwestycji w roku 2020 zaplanowano kwotę 3 850 095,73zł z czego do dnia
31.12.2020 r. zrealizowano wydatki na kwotę 2 160 379,17 zł, co stanowi 56,11%
zakładanego planu.
Tabela 11. Zestawienie realizacji wydatków majątkowych w 2020 r.
Treść

Plan

Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Myśliwskiej
577 000,00
w kierunku ul. Parcele w Łosicach
Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z
obiektem mostowym od ul. Majora Zenona do
20 000,00
ogródków działkowych w Łosicach dokumentacja
Przebudowa drogi gminnej nr 200202W w
340 000,00
miejscowości Meszki

Wykonanie

Wskaźnik

223 552,50

38,74

4 345,00

21,73

336 928,40

99,10

Zakup posypywarki piasku, soli do zimowego
utrzymania dróg

10 347,61

10 347,00

99,99

Budowa parkingu na działce gminnej przy ul.
Piłsudskiego w Łosicach

615 000,00

38 523,20

6,26
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Treść

Plan

Wykonanie

Wskaźnik

Modernizacja budynków komunalnych przy ul.
50 000,00
Międzyrzeckiej w Łosicach

0,00

0,00

Zakup jednostki serwerowej do Urzędu Miasta
31 000,00
i Gminy Łosice

30 934,52

99,79

Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej

59 655,00

85,22

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 160 000,00

153 061,22

95,66

Dotacja dla OSP na dofinansowanie zadania
pn.: "Zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla OSP"

475 000,00

475 000,00

100,00

230 000,00

226 387,70

98,43

14 000,00

14 000,00

100,00

30 000,00

0,00

0,00

50 000,00

49 815,00

99,63

5 000,00

3 874,50

77,49

30 000,00

18 950,00

63,17

224 563,20

224 563,20

100,00

"Budowa i modernizacja systemu kanalizacji
sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę
w Aglomeracji Łosice"

184 645,46

107 863,43

58,42

Budowa świetlicy wiejskiej w Świniarowie

37 706,19

35 196,68

93,34

4 683,00

0,85

117 500,00

114 462,00

97,41

28 333,27

28 236,82

99,66

3 850 095,73

2 160 379,17

56,11

Modernizacja hali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w
Łosicach
Zadeklarowanie i wpłata nadobowiązkowych
udziałów do Spółdzielni Socjalnej Łosiczanka
Budowa oświetlenia w ul. Sportowej i
Spacerowej w Łosicach
Budowa oświetlenia w ul. Św. Stanisława w
Łosicach
"Budowa i modernizacja systemu kanalizacji
sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę
w Aglomeracji Łosice"
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Niemojki - dokumentacja
"Budowa i modernizacja systemu kanalizacji
sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę
w Aglomeracji Łosice"

70 000,00

Zabezpieczenie i wyeksponowanie
zabytkowych fundamentów wieży w Parku im. 550 000,00
Króla Aleksandra Jagiellończyka w Łosicach
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w
Łosicach
Budowa wiaty na działce gminnej w m.
Zakrze
Razem:

Strona 22 z 118

Raport o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2020 rok
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Łosicach.
Zadanie zostało wykonane i odebrane w dniu 04.06.2020r. Koszt całkowity inwestycji
114 462,00 zł.

Fotografia 2. Otwarta Strefa Aktywności w Łosicach.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemojki. Projekt budowlany został
wykonany i odebrany w dniu 10.06.2020r. Koszt zadania wyniósł 18 950 zł.
Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia
w wodę w Aglomeracji Łosice
Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 2.3
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. W 2020 roku kontynuowano realizację
przedmiotowego projektu, wykonano zadanie pn.: „Budowa rozdzielczej sieci kanalizacji
sanitarnej z przyłączami ul. Spokojnej, Cichej i Miłej w Łosicach”; wykonanie i odbiór miało
miejsce w dniu 02.06.2020 r. Wydatek poniesiony w 2020 roku - 336 301,13 zł
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Budowa parkingu na działce gminnej przy ul. Piłsudskiego w Łosicach.
Zadanie zostało wykonane i odebrane w dniu 18.12.2020 r. Planowana wartość zadania
615 000,00 zł. Wydatek poniesiony w roku 2020 - 38 523,20 zł.

Fotografia 3. Parking przy ul. Piłsudskiego w Łosicach.

Budowa oświetlenia w ul. Św. Stanisława w Łosicach.
Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu 02.12.2020 r. Koszt całkowity zadania
- 49 815,00 zł.

Fotografia 4. Ulica Św. Stanisława w Łosicach
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Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Myśliwskiej w kierunku ul. Parcele wraz
z mostem na rzece Toczna. Umowa zawarta w dniu 12.08.2020 r. określa termin
zakończenia robót do 12.08.2021 r. Projekt dofinansowany z budżetu Województwa
Mazowieckiego, instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju
województwa mazowieckiego. Całkowita wartość projektu 5 700 000,00 zł. Dofinansowanie 3 420 000,00 zł. Wydatek poniesiony w 2020 r. przez Miasto i Gmina Łosice – 223 552,50 zł.

Fotografia 5. Budowa mostu w ciągu ulicy Myśliwskiej w Łosicach.

Fotografia 6. Budowa mostu w ciągu ulicy Myśliwskiej w Łosicach.

Strona 25 z 118

Raport o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2020 rok
Przebudowa drogi gminnej nr 200202 W w miejscowości Meszki.
Zadanie zostało wykonane i odebrane w dniu 17.11.2020 r. Całkowita wartość zadania –
336 928,40 zł w tym dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego 155 000 zł.

Fotografia 7. Droga gminna w miejscowości Meszki.

Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja
Kopernika w Łosicach.
Zakres robót obejmował: demontaż elementów stojących lub spoczywających na posadzce,
demontaż żelbetowego kanału technologicznego c.o. wraz z uzupełnieniem posadzki, demontaż
istniejących instalacji grzewczych i grzejników żeliwnych w sali sportowej, wykonanie nowej
instalacji wraz z grzejnikami, wykonanie podłogi sportowej (w systemie podłogi pływającej) z
wykładziną winylową PVC. Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu 17.12.2020 r.
Projekt dofinansowany z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej
MAZOWSZE 2020 – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Całkowity koszt
zadania – 226 387,70 zł. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 80 000,00 zł.

Fotografia 8. Hala sportowa w Szkole Podstawowej nr 2 w Łosicach.
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Budowa wiaty na działce gminnej w miejscowości Zakrze.
Roboty zostały wykonane i odebrane. Koszt całkowity 28 236,82 zł w tym dofinansowanie z
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020 – 10 000 zł.

Fotografia 9. Wiata w miejscowości Zakrze

Budowa świetlicy wiejskiej w Świniarowie
Wykonanie fundamentów. Wydatek poniesiony w 2020 roku – 35 196,68 w tym
dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020 – 10 000 zł.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – dokumentacja
Dokumentacja została wykonana i stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu
„Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Miasta i Gminy oraz Łosickiego
Domu Kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020. Zakres opracowania obejmował wykonanie projektów
termomodernizacji z kosztorysami inwestorskimi, audytów energetycznych i ekspertyzy
ornitologicznej i chiropterologicznej:
1. Termomodernizacja budynku ŁDK
2. Termomodernizacja budynku UMiG
3. Instalacja fotowoltaiczna budynku ŁDK
4. Instalacja fotowoltaiczna budynku UMiG
5. Instalacja oświetleniowa budynku ŁDK
6. Instalacja oświetleniowa budynku UMiG
7. Kotłownia gazowa budynku UMiG
8. Kotłownia gazowa budynku ŁDK
9. Instalacja gazowa w budynku UMiG
10. Instalacja gazowa w budynku ŁDK.
Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 59 655,00 zł
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Zakup posypywarki piasku, soli do zimowego utrzymania dróg. Zakupu dokonano
w ramach funduszu sołeckiego wsi Kolonia Szańków. Koszt całkowity 10 347,00 zł.

Fotografia 10. Posypywarka piasku i soli
Tabela 12. Zestawienie realizacji funduszu sołeckiego.
Lp. Nazwa
sołectwa
1 Biernaty
Średnie
2

3

Chotycze

Chotycze
Kolonia

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

Dalszy remont drogi gminnej Nr 20244W w
Biernatach Średnich

11 679,11

11 672,70

11 679,11
13 000,00

11 672,70
12 971,81

500,00
2 000,00

464,94
2 000,00

800,00

800,00

3 900,67

3 900,67

20 200,67
9 130,25

20 137,42
9 130,25

9 130,25

9 130,25

Altana i grille na placu gminnym w
miejscowości Chotycze
Obrzeża na gminny plac zabaw w Chotyczach
Słupki ogrodzeniowe n boisko gminne,
cement, żwir
Zakup materiałów eksploatacyjnych do
utrzymania boiska (olej, benzyna, akumulator
do traktora-kosiarki)
Zakup materiałów (żwir) na drogę gminną
Chotycze-Łuzki
Zakup materiałów do utwardzenia dróg
gminnych na terenie sołectwa Chotycze
Kolonia
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Lp. Nazwa
sołectwa
Czuchleby

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w
Czuchlebach
Zakup ubrań specjalistycznych dla OSP
Czuchleby

10 112,70
3 500,00

10 112,70
3 500,00

3 050,00

3 025,80

16 662,70
12 668,22
11 788,65
8 597,65
8 597,65
15 235,55

16 638,50
12 668,22
11 551,93
8 597,65
8 597,65
15 166,27

400,00

400,00

15 635,55
7 168,22
5 500,00

15 566,27
7 168,22
5 500,00

12 668,22
3 000,00
2 000,00

12 668,22
3 000,00
1 800,00

1 800,00

1 800,00

15 302,81

15 302,81

5

Dzięcioły

Remont świetlicy wiejskiej w Dzięciołach

6

Jeziory

Remont drogi gminnej w Jeziorach

7

Łuzki

Zakup materiałów do przygotowania terenu
przy świetlicy wiejskiej do ułożenia kostki
brukowej oraz zakup kostki
Usługa – wynajem zagęszczarki do ułożenia
kostki wokół świetlicy wiejskiej w Łuzkach

8

Meszki

Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy
wiejskiej w Meszkach, w tym: materiały
7168,22z, usługi 5500 zł

9

Niemojki
Stacja

Remont Szkoły Podstawowej w Niemojkach
Zakup znaków informacyjnych do
oznakowania numerów posesji
Wytyczenie granic działki gminnej w
sołectwie Niemojki stacja
Częściowe ogrodzenie działki gminnej w
sołectwie Niemojki Stacja

10

11

12

13

14

22 102,81
Zakup luster drogowych i ustawienie na
2 00,00
skrzyżowaniu drogi gminnej z powiatową to
jest wyjazd z OSP, przedszkola i od strony
Lipin, oraz tablice informacyjne o numerach
posesji na poszczególnych ulicach
Poszerzenie drogi gminnej i zakup kruszywa - 13 792,95
remont
Remont drogi gminnej w kierunku Lipin
10 000,00
25 792,95
Nowosielec Remont drogi gminnej Nr 200271W z
17 423,56
przepustem drogowym w miejscowości
Nowosielec
12 765,01
Patków
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Patkowie
10 129,05
Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy
2 544,54
wiejskiej w Patkowie
Remont świetlicy wiejskiej w Patkowie
3 000,00
15 673,59
Patków
Zakup kruszywa kamiennego do remontu
9 016,12
Prusy
dróg gminnych
9 016,12
Rudnik
Zakup materiału na utwardzenie drogi
16 358,36
gminnej Nr 200241W w Rudniku
Niemojki
wieś
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22 102,81
1 856,82

13 792,95
10 000,00
25 649,77
17 423,00
12 718,20
10 129,05
2 539,21
3 000,00
15 666,38
9 016,12
9 016,12
16 358,36
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Lp. Nazwa
sołectwa
15

Stare
Biernaty

16

Szańków
Kolonia

17

Szańków
wieś

18

Świniarów

19

Toporów

20

21

Woźniki

Zakrze

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

15 477,12
Remont dróg gminnych we wsi Stare Biernaty 4 912,74
Remont zaplecza kulturalnego w
10 000,00
miejscowości Stare Biernaty: zakup piłko
chwytów, konstrukcji zabezpieczających
boisko, doposażenie altany, zakup traktora do
koszenia trawy na boisku
14 912,74
Zakup posypywarki piasku soli do zimowego
10 347,61
utrzymania dróg gminnych
10 347,61
Poprawa dróg gminnych, zakup tłucznia o
13 429,07
żwiru
13 429,07
Budowa świetlicy wiejskiej w Świniarowie
16 206,19
16 206,19
Remont dróg gminnych w miejscowości
7 146,51
Toporów
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy
4 000,00
wiejskiej w Toporowie
11 146,51
Remont świetlicy wiejskiej w Woźnikach
9 858,43
Ułożenie kostki wokół świetlicy wiejskiej w
3 000,00
Woźnikach – umowa zlecenie
Remont świetlicy wiejskiej w Woźnikach
4 055,00
(ocieplenie sufitu, wymiana drzwi)
12 858,43
Stoły i ławy do wiaty w miejscowości Zakrze
5 000,00

15 465,36
4 912,74
10 000,00

Budowa wiaty na działce gminnej w
miejscowości Zakrze

15 733,27

15 733,27

20 733,27
313 243,58

20 733,27
312 928,

Ogółem

14 912,74
10 347,00
10 347,00
13 429,07
13 429,07
16 206,19
16 206,19
7 146,51
4 000,00
11 146,51
9 858,43
3 000,00
4 055,00
12 858,43
5 000,00

2.3. Realizacja budżetu obywatelskiego
Tabela 13. Lista projektów zrealizowanych w 2020 r. - budżet obywatelski.
Lp. Nazwa projektu

Plan

Wykonanie

1.

Zagospodarowanie terenu szkoły podstawowej Nr 2

69 700,00

69 700,00

2.

Wiata na rowery i wózki przy Przedszkolu samorządowym nr 2 6 000,00

6 000,00

3.

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łuzkach

5 983,00

5921,34

4.

Zakup wyposażenia muzycznego do prowadzenia zajęć - ŁDK

2 344,00

2 343,82

5.

Zakątek w Świniarowie- ogrodzenie działki

5 973,00

5 973,00
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3.1. Stan mienia stanowiącego własność Miasta i Gminy
Miasto i Gmina Łosice na dzień 31.12.2020 r. jest właścicielem 265,9 ha gruntów, w tym
23,3 ha gruntów jest wydzierżawionych, 1,9 ha pozostaje w administrowaniu Rad Sołeckich
wsi Rudnik i Biernaty Średnie, 23 ha zostało przekazanych w trwały zarząd. Działka o pow.
1,4 ha, na której znajduje się stadion oraz nieruchomość o pow. 0,13 ha
w Woźnikach /świetlica/ przekazane w użyczenie dla Łosickiego Domu Kultury.
W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych pozostaje 24,3 ha gruntów,
w tym 10,1 ha to ogrody działkowe, które zostały przekazane Polskiemu Związkowi
Działkowców. W zasobie gminy pozostaje 193,4 ha gruntów, z tego 182,1 ha stanowią
grunty zajęte pod drogi, 6,0 ha zbiornik wodny położony na terenie miasta, 1,0 ha tereny
parków i zieleni, 4,3 ha gruntów rolnych, 2,6 ha stanowi użytek ekologiczny „Storczykowa
łąka” oraz 8,2 ha zespół dworsko parkowy w Toporowie wpisany do rejestru zabytków. W
zasobie gminy pozostają również tereny przeznaczone pod inwestycje przemysłowe oraz
nieruchomości przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego na cele oświatowe i
budownictwo mieszkaniowe. Gmina posiada również tereny, na których zlokalizowane są
urządzenia sportowe do wypoczynku (skatepark).
Tabela 14. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Łosice wg stanu na
dzień 31.12.2020 r.
Wyszczególnienie

Stan mienia
stanowiącego
własność
gminy Łosice
na dzień
31.12.2020 r.

Sposób zagospodarowania
nieruchomości stanowiących własność Gminy Łosice
w
w
dzierżawa, użytkowanie inne
bezpośr.
zarządz.
najem,
wieczyste
formy
zarządz.
użyczeni, leasing
Gminy
trwałym
zarząd

Grunty ogółem:

265,9

193,4

23,0

23,3

24,3

1,9

rolne

26,2

4,3

-

21,9

-

-

teren rekreacyjny

6,0

6,0

-

-

-

-

pozostałe

231,3

182,1

21,6

1,4

24,3

1,9

parki

2,4

1,0

1,4

-

-

-

Budynki
ogółem w tym:
mieszkalne

56

17

36

3

-

-

21

-

21

-

-

-

obiekty szkolne

5

3

2

-

-

-

obiekty kulturalne

1

1

-

-

-

-

obiekty służby
zdrowia
pozostałe obiekty
użyteczności
publicznej
inne

-

-

-

-

-

-

4

1

3

-

-

-

24

11

10

3

-

-
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Miasto i Gmina Łosice jest właścicielem 3 szkół podstawowych, 3 przedszkoli, biblioteki,
domu kultury, 9 budynków świetlic wiejskich, budynku w budowie /szkoła Nr 4/. W
zarządzaniu „KOM GAZ” Spółki z o.o. w Łosicach pozostają komunalne budynki mieszkalne,
gospodarcze oraz przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej.
W wyniku komunalizacji Gmina nabyła działki zajęte pod drogi w Nowosielcu, grunty pod
rowami w Łosicach oraz grunty rolne w Niemojkach.
Gmina nabyła z mocy prawa na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Łosice
zatwierdzających projekty podziału nieruchomości wykonanych przez osoby fizyczne działki
przeznaczone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod drogi
(teren przy ul. Kasztanowej) o powierzchni 0.0413 ha, za które nie zostało wypłacone
odszkodowanie.
Gmina Łosice jest właścicielem 3.057 udziałów (100%) w spółce KOM-GAZ Sp. z o.o. o
wartości 1.528.500 zł.
W Spółce PKS Łosice Sp. z o.o. Gmina Łosice posiada 13.389 udziałów (62,64%)o łącznej
wysokości 1.338.900 zł.
Na dzień 31.12.2020r. w Spółdzielni Socjalnej Łosiczanka z siedzibą w Łosicach Gmina Łosice
posiada 15 udziałów o wartości 1.000,00 zł każdy, łączna wartość 15 000,00 zł. w dniu
4.03.2020r. dokonano wpłaty na 14 nadobowiązkowych udziałów.
Gmina Łosice na rzecz Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko wniosła w formie
aportu działki nr 2131/2, 2132/2, 2133/5, 2133/8 o łącznej powierzchni 7.9726 ha i wartości
szacunkowej 46.800 zł. oraz posiada udziały o wartości 44.200 zł, które zostały wniesione w
formie:
 dokumentacji technicznej „Składowiska międzygminnego odpadów stałych w Łosicach”
o wartości 20.900 zł,
 udziału pieniężnego w wysokości 23.300 zł.

3.2. Sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste
Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie o gospodarce
nieruchomościami i Kodeksie Cywilnym. Grunty będące własnością gminy mogą być
przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste,
użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawę lub najem.
W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. dokonano sprzedaży:
 gruntów niezabudowanych innych niż grunty rolne o ogólnej powierzchni 0,6924
obręb Zakrze, za cenę –92 000,00 zł plus VAT 23%, tj. brutto: 113 160,00 zł,
 gruntów niezabudowanych innych niż grunty rolne o ogólnej powierzchni 0,0201 ha obręb
Łosice, za cenę - 140 000,00 plus VAT 23%, tj. brutto: 172 000,00 zł.
 nieruchomości zabudowanej o pow. 0,62 ha, za cenę – 152 000,00 zł plus VAT 23% tj.
brutto: 186 960,00 zł.

Strona 33 z 118

Raport o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2020 rok
Dochód Gminy z tytułu wpłaty opłat rocznych za użytkowanie wieczyste za rok 2020 wyniósł:
64 987,39 zł netto w tym:
 jednostki – 64 527,97 zł
 tereny mieszkaniowe – 459,42 zł

3.3. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
W okresie od 01.01.2020r. do 31.12. 2020 r. łączny dochód z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele
mieszkaniowe wyniósł brutto 45 149,40 zł netto 44 913,28 zł.

3.4. Dzierżawa gruntów i budynków
W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r. oddanych było w dzierżawę łącznie
37 nieruchomości (w całości bądź ich część) będących własnością Gminy Łosice o łącznej
powierzchni 22,89 ha, w tym:
 25 nieruchomości wykorzystywanych na cele rolnicze o łącznej powierzchni 21,33 ha,
 12 nieruchomości wykorzystywanych na cele inne niż rolnicze o łącznej pow. 1,56 ha.
Łączny dochód z tytułu dzierżawy użytkowania nieruchomości wyniósł 74 856,02 zł w tym:
 z tytułu dzierżawy użytkowania nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne
– 2 492,25 zł
 z tytułu dzierżawy użytkowania nieruchomości wykorzystanych na cele inne niż rolne
- brutto 72 363,77 zł

3.5. Zakup i przekazanie nieruchomości do zasobu gminnego
W 2020 r. dokonano powiększenia powierzchni gruntów na własność Gminy Łosice poprzez
przejęcie z mocy prawa działki o łącznej pow. 0,0413ha, przeznaczonej pod drogi gminne
/część ul. Kasztanowej/ zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Łosice, na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Łosice zatwierdzającej
projekt podziału nieruchomości.
Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego, nastąpiło nieodpłatne włączenie do
gminnego zasobu nieruchomości działek niezabudowanych o pow. 3,73 ha oznaczonych
użytkiem gruntowym „dr”- droga, grunty pod rowami o pow. 0,2679 ha oraz grunty rolne o
pow. 0,86 ha.
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4.1. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Łosice
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Łosice została podjęta przez Radę Miasta i Gminy Łosice
dnia 29 grudnia 2015 r Uchwałą Nr XVI/113/15. Strategia do 2020 roku określa główne
kierunki zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, który wpłynie na poprawę
jakości życia mieszkańców oraz przyczyni się do powstania przyjaznego otoczenia dla
potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców. Przez zrównoważony rozwój należy rozumieć
proces przenikania się, integrowania i spójnych działań politycznych, gospodarczych,
społecznych i przestrzennych, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania równowagi
środowiska naturalnego oraz jego ochrony. Dokument ten stanowi narzędzie do właściwego
wyboru długofalowych celów, ustalania programów do realizacji zadań, ale przede wszystkim
stymuluje rozwój miasta i gminy.
Dokument zawiera syntetyczny opis stanu obecnego Miasta i Gminy Łosice w sferze
społecznej, gospodarczej i ekonomicznej. Szczegółowa analiza charakterystyki miasta
i gminy, inwentaryzacja zasobów, szans i zagrożeń oraz relacji między tymi sferami pozwala
na określenie podstawowych mechanizmów rozwoju miasta i gminy oraz wskazanie celów
strategicznych, a pośrednio działań inwestycyjnych i społecznych, mających na celu
zrównoważony rozwój lokalny, ułatwienie życia mieszkańcom i aktywizację społeczności.

4.2. Ład przestrzenny
4.2.1. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania
Miasta i Gminy Łosice
Miasto i Gmina Łosice objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla
całego obszaru miasta i gminy. Ostatnia ocena aktualności studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy została opracowana i przedłożona do zatwierdzenia Radzie
Miasta i Gminy 24 listopada 2016r., uchwałą nr XXIX/200/16 Rada Miasta i Gminy Łosice
zatwierdziła przedłożony dokument.
Procedury planistyczne prowadzone w 2020 r.:

1. zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
dla terenów w miejscowości Niemojki i Łosice przy ul. Lubelskiej zgodnie z uchwałą
intencyjną nr VI/37/15 Rady Miasta i Gminy z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Łosice – kontynuacja prac planistycznych w zakresie
uszczegółowienia zmiany studium oraz uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień.

2. sporządzenie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Łosice zgodnie z uchwałą intencyjną nr XXX/209/16 Rady Miasta i Gminy z
dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łosice - kontynuacja prac
planistycznych nad zmianą studium dla całego terenu miasta i gminy Łosice ze szczególnym
uwzględnieniem terenów pod inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko
naturalne, zdrowie i bezpieczeństwo społeczności lokalnej oraz terenów w bezpośrednim
sąsiedztwie nowej trasy S-19.
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Planowany termin ukończenia procedury opracowania nowego studium wstępnie określa się
na III kw. 2021 roku.

4.3. Zasoby materialne gminy
4.3.1. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Łosice
W skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Łosice wchodzi 136 lokali o łącznej
powierzchni użytkowej 4 701,74m2.
Tabela 15.Wielkość zasobu mieszkaniowego na 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie

szt.

% udział

Pow. m2

% udział

Budynki komunalne

22

68,75

3281,37

69,79

Budynki stanowiące współwłasność gminy i wspólnot
mieszkaniowych

10

31,25

1420,37

30,21

Łącznie budynki

32

100

4701,74

100

Mieszkania znajdujące się w budynkach komunalnych

105

77,20

3281,37

69,79

Mieszkania znajdujące się w budynkach wspólnot

31

22,80

1420,37

30,21

Mieszkania komunalne ogółem

136

100

4701,74

100

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie
Kodeksu cywilnego – część zasobu gminy została wydzielona – jako zasób socjalny gminy
obejmujący 22 lokale o pow. 596,92 m 2.Gmina posiada 1 budynek, w którym znajdują się
tylko lokale socjalne – położony w Łosicach przy ul. Narutowicza 62 (15 lokali), pozostałe
lokale socjalne są rozproszone w różnych budynkach na terenie miasta i gminy.
Na terenie Miasta i Gminy Łosice utrzymuje się niekorzystna struktura wiekowa budynków
komunalnych, którą przedstawia poniższa tabela.
Tabela 16. Wielkość zasobu mieszkaniowego na 31.12.2020 r.

Data wybudowania

Stan na 31.12.2020r
Liczba

Udział w %

1900-1945

17

77,27

1946-1990

5

22,73

1991-1999

-

-

2000-2010

-

-

2011-2020

-

-

Ogółem

22

100
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Zarządzanie
Mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Łosice zarządzana podstawie umowy „KOM-GAZ”
Sp. z o.o. w Łosicach. Sprawujący zarząd zobowiązany jest min. do dokonywania wszelkich
czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym oraz
uzasadnionego inwestowania, naliczania i pobierania czynszów, prowadzenia książki obiektu
dla każdego budynku objętego umową oraz prowadzenia bieżącej oceny stanu technicznego
budynku.
Remonty w budynkach i lokalach komunalnych
Koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy pokrywane są m.in. z wpływów
czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, które w całości pozostają w dyspozycji
zarządcy. W 2020 r. dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta i Gminy Łosice dla „KOM-GAZ”
Sp. z o.o. w Łosicach na ten cel wyniosła 258 920,78 zł.
W mieszkaniowym zasobie Miasta i Gminy Łosice dominują budynki wymagające znacznych
nakładów remontowych.
Polityka remontowa „KOM-GAZ” Sp. z o.o. oparta jest na stopniach pilności, tzn. w pierwszej
kolejności realizowane są zadania związane z usuwaniem zagrożeń życia lub mienia
lokatorów, w dalszej kolejności – zadania zabezpieczające przed dalszą dekapitalizacją
budynków oraz obniżające koszty eksploatacji obiektów.
Z informacji od zarządcy zasobów komunalnych wynika, iż w 2020 r. Spółka KOM-GAZ nie
przeprowadzała remontów w budynkach i lokalach komunalnych posiadanych w zarządzaniu,
natomiast na bieżąco usuwane były wszelkie zgłaszane awarie instalacji elektrycznych, czy
wodno-kanalizacyjnych.
Tabela 17. Ocena aktualnego stanu technicznego budynków na dzień 31.12.2020 r.
Stan techniczny budynków

Liczba

Udział w %

zły

17

77,27

średni

-

-

dobry

5

22,73

Tabela 18. Remonty oraz rozbiórka budynków komunalnych.
Remonty oraz rozbiórki budynków

Liczba

Budynki wymagające remontów

18

Nakazy rozbiórek budynków

2

Remonty budynków

2

Rozbiórki budynków

0
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Wynajem lokali
Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy
Łosice reguluje uchwała Rady Miasta i Gminy Łosice nr IV/20/02 z dnia 27 grudnia 2002r.
Określa ona min. kryteria osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu
lokalu, warunki dokonywania zamiany lokali oraz tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o
najem lub zamianę lokali.
Tabela 19. Liczba gospodarstw domowych oczekujących na najem lokali z mieszkaniowego
zasobu gminy wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
Wyszczególnienie

Gospodarstwa
domowe

Oczekujące na najem lokali mieszkalnych(z wyłączeniem lokali
zamiennych i tymczasowych pomieszczeń)

24

w tym lokali socjalnych/najmu socjalnego lokalu

22

w tym realizacja wyroków eksmisyjnych

0

4.4. Środowisko
4.4.1. Plan gospodarki niskoemisyjnej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Łosice na lata 2015-2020 z perspektywą
do 2025 roku został przyjęty przez Radę Miasta i Gminy Łosice uchwałą nr XIII/80/15 z dnia
23 listopada 2015 r.
Plan ten pozwala Miastu i Gminie Łosice na pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
dotyczących ograniczania niskiej emisji, czy też na podejmowanie działań zmierzających do
poprawy czystości powietrza na terenie Miasta i Gminy poprzez między innymi:






termomodernizacje budynków,
wymianę pieców,
usuwanie azbestu,
wymianę taboru autobusowego
remonty dróg

Celem programu jest wspomaganie systemu zarządzania jakością środowiska oraz
wspomaganie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa i gospodarki ze
szczególnym uwzględnieniem wywiązywania się Polski z zobowiązań międzynarodowych.
Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźników osiągnięcia celu:
 nowe lub zmodernizowane stanowiska pomiarowe i inne narzędzia w zakresie
monitoringu;
 utrzymanie stacji sieci pomiarowo-obserwacyjnej.
Plan obejmuje obszar Miasta i Gminy Łosice i koncentruje się na wskazaniu działań
niskoemisyjnych i wpływających na poprawę efektywności energetycznej, w tym
wykorzystujących odnawialne źródła energii. Ukierunkowany jest na zmniejszenie emisji
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zanieczyszczeń do powietrza przekraczających dopuszczalne stężenia oraz wskazuje
możliwości osiągnięcia korzyści ekonomicznych i społecznych, czym przyczynić się można do
poprawy jakości powietrza.
Plan w swojej strukturze zawiera w szczególności cele, diagnozę stanu obecnego, wskazanie
obszarów problemowych, zasobów organizacyjnych i finansowych, określenie koniecznych do
podjęcia działań tak, aby uzyskać efekt ekologiczny, który będzie monitorowany za pomocą
przyjętych wskaźników: poziomu redukcji emisji CO2 w stosunku do lat poprzednich, poziomu
redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do przyjętego roku bazowego, udziału zużytej
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej przyczyni się do osiągnięcia do roku 2020 (wraz z
perspektywą do roku 2025) celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym, tj.:
 redukcji emisji gazów cieplarnianych;
 zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
 redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie
efektywności energetycznej.
Realizacja planu przyczyni się także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których
odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i
realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań
krótkoterminowych (PDK).
Działania zawarte w planie doprowadzić mają do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza
(w tym: pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu).
4.4.2. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i
Gminy Łosice
W 2012 roku Rada Miasta i Gminy Łosice uchwałą nr XXXII/197/12 z dnia 14 listopada 2012
roku przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy
Łosice na lata 2012-2032”.
W ramach tego programu przeprowadzono szczegółową inwentaryzację wyrobów
zawierających azbest w terenie. Zgodnie z danymi z przeprowadzonej inwentaryzacji
stwierdzono, że na terenie miasta i gminy Łosice zidentyfikowano występowanie wyrobów
zawierających azbest w ilości 337 016,00 m2 tj. 3 707 176,00 kg.
W 2020 r. uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie nr 547/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. Miastu i Gminie Łosice przyznano
dotację w kwocie 15.149,51 zł. (70 % zadania) na zadanie pn. ,,Usuwanie i unieszkodliwianie
azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice”. Wysokość kosztów jakie pokryła gmina Łosice
wyniosły 6.492,65 zł. (30 % zadania). Łączny koszt usunięcia azbestu w 2020 r. wyniósł
21.642,16 zł.
Dzięki uzyskanym środkom zdemontowano z dachów budynków mieszkalnych i
gospodarczych 59,640 Mg wyrobów zawierających azbest, które zostały przekazane na
wysypisko odpadów niebezpiecznych. Planuje się w kolejnych latach realizację zadania.
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4.4.3. Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta i Gminy Łosice(wymiana
źródeł ciepła na ekologiczne)
W 2019 roku Rada Miasta i Gminy Łosice uchwałą nr IX/55/19 z dnia 20 maja 2019 roku
przyjęła „Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta i Gminy Łosice na lata 2018-2028”.
Na podstawie programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta i Gminy Łosice
przeprowadzona inwentaryzacja wykazała, że podstawowym źródłem ciepła
wykorzystywanym lokalnie w budynkach mieszkalnych są kotły na drewno, następnie kotły
węglowe, a w mniejszym stopniu pozostałe źródła ciepła, jak kotły na ekogroszek, kotły
olejowe oraz ogrzewanie bezpośrednie za pomocą energii elektrycznej.
Wyniki inwentaryzacji przedstawiono graficznie na poniższym wykresie.
Wykres 5. Struktura źródeł ciepła stosowanych w mieście i gminie Łosice w budownictwie
indywidualnym do celów grzewczych z uwzględnieniem izolacyjności budynków
30,0%
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25,0%
20,0%
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Docieplony
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elektryczne

Kotły na biomasę

Inne

Niedocieplony

Od 30 listopada 2020 r. na terenie Miasta i Gminy Łosice działa czujnik monitorujący stan
jakości powietrza. Urządzenie informuje o temperaturze powietrza, wilgotności, ciśnieniu, a
także stężeniu pyłów zawieszonych - PM 1, PM 2.5 i PM 10 (odpowiadających za tzw. smog).
Bieżąca wiedza o stanie zanieczyszczeń, ma służyć mieszkańcom do podejmowania decyzji o
pobycie na zewnątrz budynków osób, szczególnie narażonych na działanie smogu (dzieci,
osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z chorobami układu oddechowego).
Montaż czujnika, ma również działanie prewencyjne. Uświadamiające mieszkańcom, jak duży
wpływ na jakość powietrza, ma spalanie odpadów w piecach i kotłach c.o. czy ogrzewanie
domów słabej jakości paliwem.
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4.4.4. Ochrona zwierząt
W 2020 roku Rada Miasta i Gminy Łosice uchwałą nr XXIII/147/20 z dnia 26 marca 2020 r.
przyjęła „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2020 r.”.
Zadaniem własnym Gminy jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. W ramach
realizowanego zadania Miasto i Gmina Łosice posiada zawartą umowę ze schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt z siedzibą w miejscowości Nowy Dwór, 21-100 Lubartów.
Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizuje Gabinet Weterynaryjny „MED.-WET P. Piotrowski, P. Kozłowski, B. Wołkowicz, M.
Wołkowicz spółka cywilna z siedzibą w Łosicach, na podstawie umowy zawartej przez gminę.
W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Miasto i Gmina Łosice zaopiekowała
się 6 psami oraz 9 kotami. Koszt jaki poniosła gmina za usługi weterynaryjne oraz zakup
karmy w roku 2020 wyniósł 5.750,00 zł.
4.4.5. Rolnictwo
Nadrzędną gałęzią gospodarki w Mieście i Gminie Łosice jest rolnictwo. Produkcja roślinna na
tym terenie została ukształtowana przez jej naturalne warunki klimatyczne oraz
geograficzne. Poniższa tabela prezentuje strukturę użytkowania gruntów Miasta i Gminy
Łosice.
Wykres 1.

Struktura użytkowania gruntów z terenu Miasta i Gminy Łosice [ha]

347,12
556,26
637,09

sady
łąki
pastwiska

134,49

lasy i grunty leśne
1272,86

pozostałe grunty

Zdecydowanie największy udział w zagospodarowaniu terenów Miasta i Gminy Łosice
posiadają łąki, które zajmują powierzchnię 1 272,86 ha. Lasy i grunty leśne stanowią 637,09
ha, sady 556,26 ha, a pastwiska 134,49 ha.
Zdecydowanie największą liczbę wśród wszystkich gospodarstw rolnych stanowią
gospodarstwa małe od 1 do 5 ha (41,77%) oraz średnie od 5 do 10 ha (28,19%). Najmniej
liczną grupą są gospodarstwa o powierzchni do 1 ha włącznie (5,20%).
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Wykres 2.

Liczba gospodarstw rolnych w zależności od wielkości powierzchni z terenu
Miasta i Gminy Łosice [szt.]

128

60

159

do 1 ha włącznie
481

od 1 ha do mniej niż 5 ha
od 5 ha do mniej niż 10 ha
do 10 ha do mniej niż 15 ha

325

15 ha i więcej

4.4.6. Program ochrony środowiska
Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Łosice na lata 2018 – 2021 z perspektywą
na lata 2022 – 2025 został uchwalony w dniu 8 października 2018 r. uchwałą Nr LIII/389/18
Rady Miasta i Gminy Łosice, opracowany zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 zew zm.). Jest on podstawowym
dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska na terenie Miasta i
Gminy Łosice.
Celem Programu jest: Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego miasta i gminy
Łosice (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) oraz
harmonizacja rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną walorów
środowiskowych. Zadaniem Programu jest ciągłe wdrażanie wymogów Unii Europejskiej w
dziedzinie ochrony środowiska oraz polepszenie jakości środowiska. Cel ten można osiągnąć
poprzez realizację zadań szczegółowych. W Programie przedstawiony jest także aktualny
stan gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej. W Programie zostały wyznaczone
cele polityki ekologicznej Miasta i Gminy Łosice. Cele te powinny być realizowane poprzez
działania priorytetowe, według podanego harmonogramu.
Cele polityki ekologicznej dla Miasta i Gminy Łosice:





ograniczenie emisji substancji i energii;
ochrona środowiska przyrodniczego i krajobrazu;
racjonalne gospodarowanie środowiskiem;
zwiększenie aktywności obywatelskiej i podnoszenie świadomości ekologicznej
społeczeństwa.
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4.4.7. Gospodarka odpadami komunalnymi
Gospodarkę Odpadami Komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Łosice regulują przepisy
prawa miejscowego:
 Uchwała Nr XIX/127/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego z 2016 r. poz. 3497);
 Uchwała Nr V/32/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie
określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2019 r.
poz. 1820);
 Uchwała Nr VI/40/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie
zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. U.
Woj. Mazowieckiego z 2019 r. poz. 2927);
 Uchwała Nr XVIII/108/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2019 r. w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia
stawki opłaty podwyższonej (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2019 r. poz. 14587).
 Uchwała nr XVIII/109/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2019 r. w
sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej
składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej(Dz. U. Woj. Mazowieckiego z
2019 r. poz. 14928);
 Uchwała Nr XVIII/110/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada2019 r. w
sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2019 r. poz. 14588);
 Uchwała nr XX/134/20 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice
(Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2020 r. poz. 2112);
 Uchwała nr XX/135/20 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2020 r.
poz. 2113);
 Uchwała Nr XX/138/20 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XVIII/108/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2019 r. w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia
stawki opłaty podwyższonej (Dz. U. woj. Maz. z 2020r. poz. 2116)
Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. odbiorem odpadów komunalnych oraz ich
zagospodarowaniem, zajmowała się Spółka z o. o. KOM-GAZ z siedzibą w Łosicach
ul. Białostocka 37.
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Na dzień 31 grudnia 2020 r. zgodnie ze sprawozdaniami półrocznymi wykazano 2 317
właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy, od których odebrano odpady. Odpady
zmieszane oraz posegregowane odbierane były w workach. Segregacja odpadów polegała na
wyodrębnieniu u źródła powstawania frakcji: szkło, metal, plastik, papier, odpady
biodegradowalne oraz zmieszanej (pozostałości po segregacji). Odpady zbierane selektywnie
i nieselektywnie w systemie workowym są wyłącznie na nieruchomościach zabudowy
jednorodzinnej, natomiast w systemie pojemnikowym zbierane są odpady w zabudowie
wielorodzinnej.
W ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy mogli
korzystać z funkcjonującego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
prowadzonego przez Związek Komunalny „Nieskażone Środowisko”, ul. Ekologiczna 5, 08-200
Łosice, którego gmina jest członkiem.
Koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych oraz ich przekazywaniem do miejsc odzysku, czy unieszkodliwiania wraz z
utrzymaniem PSZOK wyniosły.1 629 065,81 zł.
Tabela 20. Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2020 r.
Dział

Treść

Plan (zł)

Wykonanie
(zł)

Wskaźnik(%)

95,85

Gospodarka odpadami komunalnymi
900

Wpływy z innych lokalnych
opłat pobieranych rzez
jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw

1 545 120,00

1 480 963,81

Razem:

1 545 120,00

1 480 963,81 95,85

Tabela 21. Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2020 r.
Dział

Treść

Plan (zł)

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie
(zł)

Wskaźnik(%)

Gospodarka odpadami
komunalnymi

1 635 120,00

1 629 065,81

99,63

Wynagrodzenie osobowe
pracowników

21 978,00

19 514,06

88,79

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 881,65

88,65

100,00

Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne

20 118,3500

18 438,00

91,65

Składki na ubezpieczenia
społeczne

4 000,00

3 147,11

78,68

Składki na Fundusz Pracy oraz
Fundusz Solidarnościowy

650 ,00

452,68

69,64
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Dział

Treść

Plan (zł)

Wykonanie
(zł)

Wskaźnik(%)

Zakup usług pozostałych

1 586 716,00

1 585 856,31

99,95

Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

776,00

776,00

100,00

Razem:

1 635 120,00 1 629 065,81 99,63

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2020r. objęto 8 516
mieszkańców. Różnica pomiędzy liczbą osób objętych systemem gospodarki odpadami
komunalnymi, a liczbą zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Łosice wynika z ciągłej
migracji ludności. Są to wyjazdy mieszkańców gminy do pracy w innych regionach Polski oraz
za granicę, a także związane ze studiami młodzieży itp. Liczba właścicieli nieruchomości, od
których zostały odebrane odpady komunalne na dzień 31.12.2020r. wynosiła 2 377 osób.
Tabela 22. Ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu Miasta i Gminy Łosice
Kod
odebranych
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych
odpadów
komunalnych

Masa odebranych
odpadów komunalnych
[Mg]

15 01 01

Odpady z papieru i tektury

85,66

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

252,57

15 01 07

Opakowania ze szkła

189,38

16 01 03

Zużyte opony

8,5

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny

121,92

20 02 01

Bioodpady

556,62

20 03 01

Niesegregowane /zmieszane/ odpady komunalne

1409,98

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

126,88

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach

16,72

20 01 23

Urządzenia zawierające freony

4,938

20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23, zawierające niebezpieczne
7,938
składniki

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
1,136
wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 02 35
Razem:

2 782,242
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Wykres 6. Ilość odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z obszaru
Miasta i Gminy Łosice w 2020 r. [Mg]
1 600,00
1 409,98

1 372,26

1 400,00
1 200,00
1 000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00

odpady segregowane

odpady niesegregowane (zmieszane)

W analizowanym okresie łączna masa odebranych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych oraz niezamieszkałych odpadów komunalnych wyniosła 2 782,242 Mg.
Porównując ilości odebranych odpadów widoczna jest niewielka różnica (o 37,72 Mg)
pomiędzy odpadami zgromadzonymi selektywnie a odpadami zmieszanymi. Oznacza to
wzrost w stosunku do lat ubiegłych ilości odpadów zbieranych selektywnie (rok 2019 749,59 Mg, rok 2018 – 738,36 Mg).
Tabela 23. Informacja o masie odpadów odebranych w PSZOK.
Kod
odebranych
odpadów
komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Masa odebranych
odpadów komunalnych
[Mg]

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

12,46

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

9,46

15 01 07

Opakowania ze szkła

24,80

16 01 03

Zużyte opony

24,322

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

8,46

20 01 21*
20 01 35*
20 01 36

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające
rtęć
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż wymienione w20 01 21, 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż wymienione w20 01 21, 20 01 23 i 20 02 35
Razem:

0,09
2,31
0,895
82,801

Strona 47 z 118

Raport o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2020 rok

4.5. Polityka społeczna
4.5.1. Miejsko-Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miejsko-Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Łosice na
lata 2016-2020 uchwalona została Uchwałą Nr XX/139/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia
22 kwietnia 2016 r. Dokument ten stanowi kompleksowy program działań podejmowanych
przez samorząd gminy w celu ochrony i poprawy warunków oraz jakości życia rodziny w myśl
polityki prorodzinnej oraz osób i grup w społeczności lokalnej znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji poprzez poprawę warunków pracy, wzrost zatrudnienia, sprzyjanie równości
szans i rozwój opieki społecznej. Regulacje zawarte w miejsko- gminnej strategii są również
wypadkową wytycznych zawartych w innych aktach prawnych o charakterze ponadlokalnym.
Zebrane informacje na temat funkcjonowania poszczególnych sfer życia społecznogospodarczego miasta i gminy Łosice pozwoliły na identyfikację celów szczegółowych,
których osiągnięcie zapewni lokalnej wspólnocie osiągnięcie stanu zakładanego w opisanej
wizji i misji miasta i gminy.
W ramach poszczególnych celów strategicznych w 2020 r. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Łosicach zrealizował szereg działań, które wpisują się w cele operacyjne
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta i Gminy Łosice na lata 2016-2020:
 udzielano niezbędnej do właściwej egzystencji pomocy finansowej (w tym zasiłków
celowych, okresowych, stałych);
 prowadzono szeroko pojętą pracę socjalną przez pracowników pomocy społecznej;
 pozyskiwano i przekazywano potrzebującym żywność z Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej;
 ograniczono zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych ubóstwem
poprzez realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.
W odniesieniu do osób i rodzin obarczonych problemem uzależnienia w 2020 r. realizowano
następujące działania:
 propagowano w ramach kampanii promocyjnej wartości stylu życia wolne
od alkoholu i narkotyków, szczególnie wśród młodzieży w szkołach oraz upowszechniano
wiedzę o negatywnych skutkach zażywania alkoholu i innych środków odurzających;
 udzielano pomocy i informacji dot. kierowania wniosków do Miejsko- Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 prowadzono pracę socjalną mobilizującą do podjęcia leczenia przez osoby uzależnione i
współuzależnione.
W kontekście pomocy rodzinom w kryzysie i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 2020 r.
realizowano następujące działania:
 prowadzono pracę socjalną z osobami i rodzinami dotkniętymi problemem przemocy w
rodzinie, w tym w celu wczesnego zdiagnozowania symptomów występowania problemu
przemocy;
 udzielano środowiskowej pomocy interwencyjnej nakierowanej na zapewnienie
bezpieczeństwa, powstrzymywanie kryzysu i zjawiska w rodzinie;
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 wpierano specjalistyczne miejsca pomocy dla ofiar przemocy, w tym Centrum Pomocy
Interdyscyplinarnej;
 prowadzono procedurę interwencyjną w sprawach przemocy „Niebieska Karta”;
 realizowano program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie dla Miasta i Gminy Łosice na lata 2016-2020.
W odniesieniu do osób niepełnosprawnych w 2020 r. realizowano następujące działania:
 zwiększono możliwość dostępu do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji i
zaopatrzenia w niezbędny sprzęt;
 zapewniono możliwość korzystania z usług opiekuńczych oraz usług pomocy sąsiedzkiej
osobom potrzebującym. W zakresie wzrostu integracji społecznej osób starszych w 2020
r. zrealizowano następujące działania:
 prowadzono stały monitoring gospodarstw domowych ludzi starszych w celu rozeznania
na bieżąco ich potrzeb i oczekiwań;
 zwiększano dostępność pomocy niepieniężnej w formie usług opiekuńczych obejmujących
pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie kontaktu z
otoczeniem;
 realizowano zadania ustawowe służące poprawie sytuacji materialnej osób starszych;
 kierując się troską o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia
realizowano program „Wspieraj seniora”.
W odniesieniu do osób i rodzin zagrożonych bezdomnością w 2020 r. realizowano
następujące działania:
 w ramach prowadzonej pracy socjalnej pomagano osobom bezdomnym uzyskać prawo do
mieszkania socjalnego;
W przypadku osób bezrobotnych oraz ich rodzin w 2020 r. zrealizowano następujące
działania:
 udzielano wsparcia finansowego oraz rzeczowego osobom i rodzinom dotkniętym
problemem bezrobocia;
 przeciwdziałano uzależnieniu świadczeniobiorców od instytucji pomocy społecznej;
 umożliwiano osobom bezrobotnym powrót na rynek pracy poprzez informowanie
o ofertach pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy;
 wspierano realizowane przez PUP programy dla osób bezrobotnych, w tym Prace
Społecznie Użyteczne terenie Miasta i Gminy Łosice.
W zakresie rozwoju systemu oświaty formalnej i nieformalnej w 2020 r. zrealizowano
następujące działania:
 prowadzono pracę socjalną z rodzinami celem promowania aktywizacji i rozwoju dzieci i
młodzieży poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, przedszkolnych, sportowych.
W zakresie współpracy ze społecznością lokalną oraz aktywizacji mieszkańców
w grupach formalnych i nieformalnych w 2020 r. zrealizowano następujące działania:
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 wspierano realizowane przez Fundację Pozytyw cele dotyczące wspierania rodzin
przezywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz w
udzielaniu pomocy dzieciom wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla
prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych /zagrożonych problemem
alkoholowym;
W zakresie rozwoju systemu komunikacji społecznej w 2020 r. zrealizowano następujące
działania:
 podejmowano działania na rzecz upowszechnienia informacji poprzez przygotowywanie
informacji na stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy Łosice oraz stronę BIP MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 współpracowano z lokalnymi instytucjami w celu łagodzenia lub rozwiązywania
istniejących problemów;
 współpracowano z lokalnymi instytucjami celem przygotowania i wdrożenia programów
profilaktycznych oraz naprawczych.
4.5.2. Miejsko-Gminny Program wspierania rodziny
Obowiązek opracowania tego programu wynika z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze
zm.), który określa, że do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich
gminnych programów wspierania rodziny.
Program skierowany jest do rodzin mieszkających na terenie miasta i gminy Łosice. Zakłada
objęcie wsparciem następujących typów rodzin: dotkniętych przemocą, problemem
uzależnień, zagrożonych ubóstwem, przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo- wychowawczych oraz rodzin, w których dzieci umieszczone zostały w pieczy
zastępczej. Celem głównym programu jest stworzenie systemu wspierania rodzin
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Celem
szczegółowym jest natomiast zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka
i rodziny, wspieranie rodzin zagrożonych patologią, rodzin dysfunkcyjnych w rozwiązywaniu
ich problemów życiowych oraz wzmocnienie i wyzwalanie zasobów tkwiących w rodzinach,
a także zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji
oraz rozwiązywanie już istniejących problemów.
W ramach poszczególnych celów w 2020 roku realizowano:
 we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy aktywizowano zawodowo rodziny
z problemem bezrobocia;
 świadczono pomoc społeczną (świadczenia pieniężne oraz niepieniężne) rodzinom,
żyjącym w trudnych warunkach materialnych;
 zapewniano dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin posiłki w szkole (w ramach realizacji
programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”);
 udzielano pomocy finansowej w zaopatrzeniu dzieci i młodzieży w artykuły szkolne i
podręczniki;
 monitorowano zagrożenia dotyczące sytuacji zdrowotnej dzieci;
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 współorganizowano (we współpracy z MGKRPA w Łosicach) akcję organizacji
świątecznych paczek dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji z terenu miasta i
gminy Łosice;
 współpracowano z innymi instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinie;
 prowadzono systematyczną pracę socjalną z rodzinami z problemem opiekuńczowychowawczym (w tym diagnozowano deficyty w zakresie pełnienia ról rodzicielskich,
wydolności opiekuńczo- wychowawczej, zaniedbań względem dzieci oraz dokonywano
oceny sytuacji dziecka w rodzinie, środowisku szkolnym i rówieśniczym);
 prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie
rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych;
 promowano i realizowano programy profilaktyczne, terapeutyczne, psycho- edukacyjne,
skierowane do rodziców i dzieci;
 zapewniano rodzinom z problemem bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych
pomoc asystenta rodziny;
 przeciwdziałano wykluczeniu społecznemu, przestępczości i uzależnieniom wśród dzieci i
młodzieży;
 współpracowano z innymi podmiotami pracującymi na rzecz rodzin w zakresie kreowania i
upowszechniania pozytywnych wzorców funkcjonowania rodziny;
 motywowano w ramach pracy socjalnej oraz pracy asystenta rodziny do podejmowania
działań na rzecz ograniczenia lub zniwelowania własnych dysfunkcji;
 udzielano pomocy w dostępie dla rodziców do specjalistycznego wsparcia w celu
podniesienia umiejętności opiekuńczo- wychowawczych, wzmocnienia poczucia
odpowiedzialności za własną sytuację życiową, dostarczenia wiedzy na temat
prawidłowego wypełniania obowiązków rodzicielskich;
 udzielano pomocy w dostępie do konsultacji i poradnictwa: prawnego, psychologicznego,
pedagogicznego, terapeutycznego;
 udzielano pomocy w ramach możliwości korzystania ze wsparcia asystenta rodziny.
W tutejszym ośrodku pomocy społecznej zatrudniony jest Asystent Rodziny. W ramach
swojej pracy współpracował on z 15 rodzinami (w tym z 44 dzieci), udzielał pomocy w
poprawie sytuacji życiowej, prawidłowym prowadzeniu gospodarstwa domowego,
rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, problemów wychowawczych,
wspierał aktywność społeczną rodzin, motywował członków rodzin do podnoszenia
kwalifikacji zawodowych, poszukiwania, podejmowania i utrzymania pracy zarobkowej,
współpracował z innymi instytucjami na rzecz dziecka i rodziny, w tym sądem, szkołami,
zespołem interdyscyplinarnym. Asystent rodziny był również członkiem grup roboczych
powołanych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie.
4.5.3. Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Na terenie Miasta i Gminy Łosice na dzień 31.12.2020r. Funkcjonowało 36 punktów
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w tym 27 sklepów i 9 lokali
gastronomicznych.
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
obowiązującymi aktami prawa miejscowego dotyczącymi sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie miasta i gminy Łosice są:
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 uchwała nr L/344/18 z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie
Miasta i Gminy Łosice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj.
Maz. poz. 7464z dnia 26 lipca 2018r.) oraz
 uchwała nr L/345/18z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak iw miejscu sprzedaży na terenie
Miasta i Gminy Łosice (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7465z dnia 26.07.2018r.), która ustala
maksymalną liczbę zezwoleń:
1)

na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży dla następujących rodzajów napojów alkoholowych:
a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - w wysokości 45 (udzielono 27)
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)- w wysokości 35
(udzielono 22)
c) powyżej 18% zawartości alkoholu- w wysokości 35 (udzielono 20)
2) na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży dla następujących
rodzajów napojów alkoholowych:
a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo- w wysokości 25 (udzielono 9)
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)- w wysokości 20
(udzielono 4)
c) powyżej 18% zawartości alkoholu - w wysokości 20 (udzielono 7)
W 2020 roku ubiegającym się przedsiębiorcom wydano następującą liczbę zezwoleń:
1.


2.



3.


na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży
pow. 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
-1
pow. 18% zawartości alkoholu
-3
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
-3
pow. 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
-1
pow. 18% zawartości alkoholu
-2
zezwolenia jednorazowe
do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo

W związku z rezygnacją z prowadzenia działalności/likwidacją punktu sprzedaży w 2020 r.
stwierdzono wygaśnięcie 8 zezwoleń.
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.
Realizacja tych zadań prowadzona była na podstawie Miejsko-Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalonego na 2020 rok przez Radę
Miasta i Gminy Łosice uchwałą nr XIX/1211/19 z dnia 27.12.2019 roku, zmienioną uchwałą
nr XXV/153/20 z dnia22.06.2020r. oraz uchwałą nr XXIX/178/20 z dnia 14.09. 2020 roku.
W programie określone zostały zasady wynagradzania członków Miejsko-Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Środki finansowe przeznaczone na realizację w/w Programu pochodzą z opłat jakie gmina
pobiera za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
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W ramach programu finansowane były min.: działalność Miejsko-Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punktu Konsultacyjnego, opłacanie kosztów
biegłego psychologa i psychiatry oraz opłaty sądowe, współpraca z Ośrodkami
Terapeutycznymi w celu leczenia odwykowego, a także szkolenia, warsztaty, realizacja zajęć
opiekuńczo-wychowawczych i zajęć sportowych, zakup specjalistycznej literatury oraz
materiałów informacyjno-edukacyjnych a także wypoczynek dla dzieci będący alternatywną
formą przeciwdziałania uzależnieniom.
Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łosicach funkcjonuje na
podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jest
powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w składzie siedmiu osób. Głównym
zadaniem Komisji jest inicjacja działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz
podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego. W 2020rokuKomisja:
 prowadziła z 48 osobami uzależnionymi oraz 20 członkami ich rodzin rozmowy
interwencyjno-motywujące w związku z nadużywaniem alkoholu,
 podjęła czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od
alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego - 25
 złożyła 8 wniosków do Sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.
 wydała 6 opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży alkoholu z uchwałami Rady
Miasta i Gminy - wszystkie były pozytywne.
Punkt Konsultacyjny
Na potrzeby mieszkańców Miasta i Gminy Łosice działał Punkt Konsultacyjny z siedzibą w
Łosicach przy ul. Narutowicza 2B. Obsługa Punktu Konsultacyjnego prowadzona była na
podstawie umów przez odpowiednio przeszkolone osoby. W2020 w Punkcie Konsultacyjnym
usługi świadczyli specjaliści:
1.

trzech terapeutów uzależnień -w każdy poniedziałek w wymiarze 4 godziny, w każdy
wtorek w wymiarze 2 godziny oraz w każdy czwartek w wymiarze 4 godziny.
Praca terapeutów uzależnień polegała na rozpoznaniu problemu zgłaszanego przez
klient, motywowaniu osób uzależnionych i członków ich rodzin do podjęcia leczenia w
placówkach leczenia uzależnień, udzielania wsparcia osobom uzależnionym po
zakończonym leczeniu, udzielanie informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej
pomocy.
Punkt konsultacyjny jest bezpiecznym miejscem, gdzie terapeuci w przyjaznej
atmosferze z zachowaniem dyskrecji rozmawiają o problemach i trudnościach
zgłaszających się osób. Spotkania mają na celu wstępne rozpoznanie sytuacji w jakiej
znajduje się klient, udzielenie wsparcia i informacji nt. dalszego postepowania oraz
możliwościach uzyskania pomocy. Terapeuci motywują osoby do uczestnictwa w
grupach wsparcia oraz współdziałają z innymi podmiotami zajmującymi się
rozwiązywaniem problemów uzależnień.
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2.

3.







psycholog–dyżury 10 godzin w miesiącu zgodnie z harmonogramem. Konsultacje
psychologiczne miały charakter wspierający, edukacyjny oraz profilaktyczny. Wiele z tych
konsultacji było ponawianych. Osoby zgłaszające się były kierowane przez MiejskoGminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Społecznej
jak również z potrzeby własnej – nie kierowane przez nikogo.
specjalista odbywający spotkania z osobami stosującymi przemoc - dwa dyżury w
miesiącu po 2,5 godz. zgodnie z harmonogramem . Celem pracy korekcyjno-edukacyjnej
były oddziaływania edukacyjne na osoby stosujące przemoc i agresję dla zatrzymania
przemocy w rodzinach uczestników poprzez podniesienie ich świadomości i umiejętności
w zakresie porozumienia bez przemocy. W spotkaniach udział brały:
osoby stosujące przemoc, agresję w rodzinie
członkowie rodzin wobec których została wszczęta procedura „Niebieskie Karty”
osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których
Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary zobowiązując do uczestnictwa w programie
rodzice, opiekunowie którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawienie
w wyniku zaniedbań i niewypełniania funkcji rodzicielskich
osoby, które same zgłosiły się w celu pracy nad opanowaniem złości i gniewu.

W 2020rokuw punkcie konsultacyjno-informacyjnym przyjęto osoby i udzielono porad w
poszczególnych kategoriach klientów:
Tabela 24. Liczba osób oraz liczba udzielonych porad w punkcie konsultacyjnoinformatycznym w 2020 r.
Kategoria klientów

Liczba
osób

Liczba
porad

Osoby z problemem alkoholowych

95

324

Dorośli członkowie rodzin osób z problemem alkoholowym (w tym
współuzależnionym i DDA)

55

107

Osoby doznające przemocy w rodzinie

41

88

Osoby stosujące przemoc w rodzinie

11

34

W związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną "COVID-19" i
wprowadzonym w związku z tym stanem zagrożenia epidemicznego, a następnie stanem
epidemii wprowadzono szereg ograniczeń uniemożliwiających normalne funkcjonowanie, a co
za tym idzie realizowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych ujętych w programie.
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych
udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym
postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19( (1) ) (Dz.U z
2020 poz. 1086) wprowadziła w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych(Dz. U. z 2020 r. poz.
374 ze zm.) istotne zmiany w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatkowania środków pochodzących z opłat za te zezwolenia.
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Zgodnie z art. 15qc. „ Do dnia 31 grudnia 2020 r. wójt (burmistrz, prezydent miasta) mógł
wykorzystać dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz dochody z opłat określonych w art. 11і tej ustawy również na działania związane z
przeciwdziałaniem COVID-19.”
Miasto i Gmina Łosice w ramach tych środków udzieliła dotacji celowej dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Niemojkach w kwocie 170 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu
ratowniczo-gaśniczego na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
Jak co roku w ramach Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w lutym 2020 roku został zorganizowany zimowy wypoczynek dla
uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Łosice, których organem prowadzącym
jest Miasto i Gmina Łosice. Uczestnictwo w organizowanych wypoczynkach pozwoliło
uczniom zmienić środowisko, odpocząć od codziennych problemów, spędzić czas w miłej,
przyjacielskiej atmosferze bez alkoholu i używek, nauczyć się współdziałania w grupie,
pełnienie różnorodnych ról społecznych, zapobiegając w ten sposób wykluczeniu i
niedostosowaniu społecznemu, eliminować zachowania agresywne.
Ze względu na panującą sytuację - stan epidemii nie zorganizowano w ramach programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych letniego wypoczynku, a szkoły z
powodu nauki zdalnej nie realizowały konkursów, programów i spektakli profilaktycznych.
W realizacji programu uczestniczył Łosicki Dom Kultury, który na miarę możliwości
organizował zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz organizował imprezy kulturalnowychowawcze i sportowe promujące spędzanie wolnego czasu bez sięgania po używki.
W 2020 roku wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń wyniosły: 279 426,73 zł
Wydatki w ramach Miejsko-Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
2020 roku wyniosły: 174 965,76 zł.
4.5.4. Program przeciwdziałania narkomanii
Miejsko-Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok uchwalony został
Uchwałą Nr XIX/122/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 grudnia 2019 r.
W 2020 roku w ramach zadań zawartych w w/w programie zrealizowano:
 udzielano rodzinom dotkniętym problemem narkomanii pomocy psychospołecznej i
prawnej;
 ułatwiano osobom uzależnionym kontakt z placówkami leczniczymi;
 udzielano porad i informacji w zakresie możliwości podjęcia leczenia;
 udzielano pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych;
 prowadzono działalność wychowawczo- informacyjną, której celem było przekazywanie
społeczeństwu miast i gminy wiedzy na temat narkotyków, natury ich działania oraz
skutków ich nadużywania;
 prowadzono działalność edukacyjną mającą na celu uświadomienie ryzyka związanego ze
zjawiskiem narkomanii;
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 realizowano działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu miasta i
gminy;
 współdziałano w organizowaniu imprez kulturalno-wychowawczych i profilaktycznych
przez instytucje z terenu miasta i gminy Łosice.
Na realizację programu ze środków budżetu MGOPS wydatkowano kwotę 4 000,01 zł.
4.5.5. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Program Współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2020 został przyjęty przez Radę Miasta i Gminy Łosice
uchwałą Nr XVIII/115/19 z dnia 28 listopada 2019r.
Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, w budżecie Miasta i Gminy Łosice na 2019 rok przeznaczono
kwotę 105 000,00 zł.
W 2020 r. ogłoszono trzy konkursy ofert:
 na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie współdziałania i upowszechniania
kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice (50.000 zł)
 na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice (20.000 zł)
 na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym na terenie Miasta i Gminy Łosice (35.000 zł)
Razem w konkursach zostało złożonych osiem ofert, w tym siedem ofert otrzymało
dofinansowanie i zostały podpisane umowy.
Tabela 25.

Zestawienie zawartych umów na wspieranie zadań publicznych w zakresie
współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

1.

Klub Sportowy Łosice
ul. Szkolna 5,
08-200 Łosice

2.

PUKS „ JEDYNKA” Łosice
ul. Szkolna 3,
08-200 Łosice

Pozalekcyjne zajęcia sportowe
ukierunkowane na piłkę nożną dla dzieci i
młodzieży
Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i
młodzieży z terenu Miasta i Gminy Łosice
w wybranych dyscyplinach sportowych
oraz udział w zawodach sportowych na
terenie całego kraju

3.

4.

Klub Sportowy Łosice
ul. Szkolna 5,
08-200 Łosice
Powiatowe Stowarzyszenie
Animatorów Kultury
ul. Piłsudskiego 6/54
08-200 Łosice

Wysokość
dotacji w tys. zł
20 000 zł

26 000 zł

Szkolenie dzieci i młodzieży oraz
współzawodnictwo w piłce nożnej

24 000 zł

IV Papieski Przegląd Piosenki i Pieśni
religijnej oraz koncert V Łosicki Wieczór
Chwały w 100 – lecie urodzin Karola
Wojtyły

11 000 zł
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Lp.
5.
6.
7.

Nazwa organizacji
Ochotnicza Straż Pożarna w
Łuzkach , Łuzki 41A, 08-200
Łosice
Fundacja Nowoczesny Konin
ul. Kwiatkowskiego 1 pok. 210
62-500 Konin
Powiatowe Stowarzyszenie
Animatorów Kultury ul.
Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice

Nazwa zadania

Wysokość
dotacji w tys. zł

Dzień integracji międzypokoleniowej

7 000 zł

Znam zabytki mojej gminy – warsztaty
zabytkowej architektury sakralnej gminy
Łosice dla dzieci
Pamiętamy. Wydanie publikacji pt.
Katyniacy Ziemi Łosickiej w 80 rocznicę
zbrodni katyńskiej
Łącznie:

1 900 zł
7 000 zł
97 000,00 zł

Przyznane kwoty dotacji w sześciu przypadkach zostały wykorzystane w 100%, natomiast w
jednym przypadku nastąpił zwrot niewykorzystanych środków do budżetu gminy.
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5.1. Związki komunalne
Miasto i Gmina Łosice wchodzi w skład Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko” z
siedzibą w Łosicach przy ul. Ekologicznej 5, który został zarejestrowany przez Prezesa Rady
Ministrów w dniu 12 maja 1997 r. Gminy wchodzące w skład Związku to: gm. Sarnaki, gm.
Platerów, gm. Huszlew, gm. Olszanka oraz gm. Korczew (powiat siedlecki), obejmują obszar
757,58 km², na którym zamieszkuje ok 29,8 tys. mieszkańców.
Związek jest właścicielem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
zajmującego pow. 7,9726 ha. Pojemność eksploatacyjna składowiska227 tyś. m3, które w
chwili obecnej jest w fazie rekultywacji.
27.02.2014 r. została utworzona spółka pn. Nieskażone Środowisko Sp. z o.o., której
jedynym udziałowcem jest Związek Komunalny „Nieskażone Środowisko”. Spółka powstała w
celu prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Dnia 04
lutego 2019 r. uzyskała wpis do Bazy Danych o Odpadach pod numerem 000116355.
Od 1.01.2020 r. do 31.12.2020r. Związek podpisał71 umów na odbieranie odpadów
komunalnych z kontrahentami posiadającymi działalność gospodarczą na terenie Miasta i
Gminy Łosice. W okresie objętym informacją odebrano 281,990 Mg odpadów. Przeważającą
liczbę odbieranych odpadów stanowiły niesegregowane odpady komunalne, tj. 253,100 Mg.
Odpady te przekazywane są do Instalacji odpadów Komunalnych w Woli Suchożebrskiej do
zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach na podstawie zawartej
umowy.
Związek Komunalny „Nieskażone Środowisko” wraz z gminami – członkami, tj. Sarnaki,
Platerów, Olszanka, Huszlew, Korczew, Łosice w ramach projektu: pn: „Rozbudowa systemu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego „Nieskażone
Środowisko” prowadzi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w
każdej z gmin.
Do PSZOK w Łosicach można dostarczyć nieodpłatnie odpady pochodzące z selektywnej
zbiórki od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy, którzy
złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dokonali
zapłaty.
Członkowie Związku ponoszą zgodnie z art. 42 Statutu Związku składki członkowskie w
wysokości 4,00 zł od każdego mieszkańca zameldowanego na pobyt stały zgodnie z
ewidencją ludności gminy.
Wysokość składki członkowskiej, uiszczonej w 2020 roku przez Miasto i Gminę Łosice na
rzecz Związku wyniosła43 876 zł (w wymiarze rocznym).
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5.2. Inne formy współdziałania
Miasto i Gmina Łosice jest członkiem:







Związku Miast Polskich,
Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin,
Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej,
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu
Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Terenów Nadbużańskich.

Miasto i Gmina Łosice przystąpiła do pilotażowego projektu Centrum Wsparcia Doradczego
(CWD), którego jest liderem. CWD to innowacyjny projekt, który ma na celu wsparcie gmin
oraz powiatów w zawiązaniu współpracy, wyznaczeniu wspólnych celów rozwojowych,
opracowaniu dobrych projektów i realizacji w przyszłości potrzebnych dla mieszkańców
inwestycji. Miasto i Gmina Łosice, Powiat Łosicki, Gmina Huszlew, Gmina Olszanka, Gmina
Sarnaki, Gmina Platerów, Gmina Stara Kornica, Gmina Korczew, Gmina Paprotnia, Gmina
Przesmyki, Gmina Ceranów, Gmina Jabłonna Lacka, Miasto i Gmina Kosów Lacki, Gmina
Repki, Gmina Sabnie i Gmina Sterdyń ze wsparciem ekspertów ze Związku Miast
Polskich opracują w ciągu najbliższych miesięcy portret partnerstwa, wyznaczą najpilniejsze
cele oraz plan wspólnych działań i kluczowych inwestycji.
Realizacja Centrum Wsparcia Doradczego przewidziana jest na 2 lata.
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6.1. Sieć szkolno-przedszkolna
Struktury organizacyjne
W roku 2020 na terenie Miasta i Gminy Łosice działalność edukacyjną prowadziło6 placówek
publicznych i 3 placówki niepubliczne
Placówki publiczne:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łosicach w Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach,
3. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Niemojkach w Zespole Oświatowym
w Niemojkach,
4. Przedszkole Samorządowe w Niemojkach w Zespole Oświatowym w Niemojkach,
5. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Łosicach,
6. Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Łosicach.
Tabela 26.

Liczba dzieci uczęszczających do placówek oświatowych Miasta i Gminy Łosice
[SIO wg stanu na dzień 30.09.2020r.]

Wyszczególnienie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łosicach
w Zespole Szkół nr 1 w Łosicach
Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika w Łosicach
z oddziałem przedszkolnym
Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Niemojkach
w Zespole Oświatowym w Niemojkach

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

21

443

20

440

8

76

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Łosicach

5

117

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Łosicach

6

150

Przedszkole Samorządowe w Niemojkach w Zespole
Oświatowym w Niemojkach

2

44

Razem

60

1240

Placówki niepubliczne:
1. Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Łosicach,
2. Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka” w Łosicach,
3. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Dobry Start” z oddziałami specjalnymi w Łosicach.
Na podstawie przepisów ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 ze zm.) placówki publiczne i niepubliczne, prowadzone przez
podmioty inne niż jst, otrzymują comiesięczną dotację na każde dziecko według podstawowej
kwoty dotacji.
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Tabela 27.

Organizacja przedszkoli niepublicznych [SIO] wg stanu na dzień 30.09.2020r. i
wysokość przekazanej dotacji w 2020 r.

Lp.

Nazwa przedszkola

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

Wysokość
dotacji

1.

Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy”

5

82

890 673,98

2.

Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka”

2

38

279 597,42

3.

Przedszkole Niepubliczne” Dobry Start”

4

29

476 143,90

Razem

11

149

646 415,30

6.2. Finansowanie zadań oświatowych
Wydatki na oświatę, to ogromna część budżetu gminy. Źródła ich pochodzenia to subwencja
oświatowa, dotacje, środki własne gminy i inne.
Tabela 28.

Wydatki na oświatę w 2020 r.

Wyszczególnienie wydatków

Kwota (w zł)

Wydatki na oświatę (szkoły i przedszkola publiczne)

14 985 179,41

Środki na pokrycie wydatków oświatowych:


subwencja

7 964 146,00



dotacja- stypendia i zasiłki

67 071,00



dotacja – podręczniki i ćwiczenia

104 122,14



dotacja – wychowanie przedszkolne

525 056,00



dotacja – wyprawka szkolna

3 450,00



środki własne gminy (szkoły i przedszkola publiczne)

5 551 909,85



środki – realizacja projektów

619 762,42



środki z rezerwy części oświatowej subwencji

118 662,00



zwiększenie subwencji – refundacja zakupu przez nauczycieli sprzętu do
31 000,00
nauczania na odległość

6.3. Baza oświatowa
Placówki oświatowe dysponują obiektami wraz z wyposażeniem służącym prowadzeniu na
wysokim poziomie działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej.
Każdego roku w coraz szerszym zakresie wykorzystuje się sprzęt elektroniczny w celu realizacji i
uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego. Uwzględniając ten fakt placówki na bieżąco są
doposażanie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, w tym: komputery, laptopy, tablice interaktywne,
tablety i inne.
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Tabela 29.

Rodzaj i ilość sprzętu, jaki w latach 2019 – 2020 otrzymały szkoły
podstawowe prowadzone przez Miasto i Gminę Łosice

Lp.

Nazwa szkoły

Komputery
stacjonarne

Laptopy

Tablety

1.

Szkoła Podstawowa nr 1w Łosicach

17

54

15

15

57

37

15

13

10

47

124

62

2.
3.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja
Kopernika w Łosicach
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego
w Niemojkach
Razem

Realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego wymaga stworzenia właściwych warunków
organizacyjnych i technicznych, które będą pozwalały na pełną realizację zadań wynikających z
podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Tabela 30.

Baza lokalowa szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice
w 2020 r.

Lp.

Rodzaj sal

Szkoła
Podst. nr 1
w Łosicach

Szkoła
Podst. nr 2
w Łosicach

Szkoła Podst.
im. S.
Żeromskiego w
Niemojkach

1.

Sale lekcyjne

16

22

7

1

2

1

0

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1/1

1/1

1

1/1

1/1

1

1

1

1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pracownie
komputerowe
Pracownie
językowe
Gabinet
logopedy
Gabinet
psychologa
Gabinet
pedagoga
Świetlica
/stołówka
Biblioteka/
czytelnia
Gabinet
pielęgniarki

Tabela 31.

Przedszkole
Samorządowe
nr 1
w Łosicach

Przedszkole
Samorządowe
nr 2
w Łosicach

Przedszkole
Samorządowe
w
Niemojkach

5

6

3

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1 - integracja
sensoryczna

1

1

0

1

Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne oraz zbiory biblioteczne
w placówkach oświatowych

Lp

Rodzaj
wyposażenia

Szkoła Podst.
Nr 1 w
Łosicach

Szkoła Podst.
Nr 2 w
Łosicach

Szkoła Podst.
im. S.
Żeromskiego w
Niemojkach

Przedszkole
Samorządowe
Nr 1 w
Łosicach

Przedszkole
Samorządowe
Nr 2 w
Łosicach

Przedszkole
Samorządowe
w Niemojkach

1.

Komputery
Ogółem/ do
użytku ucznia

18

65/46

15

6/4

1

0

2.

Laptopy/tablety

54/15

57/50

11/11

4

2

2

3.

Projektory/
rzutniki
Tablice, monitory
interaktywne/
Podłoga
interaktywna

1

24

1

1

1/1

1

10

8/1

5

1

2

1/1

4.
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Lp

Rodzaj
wyposażenia

Szkoła Podst.
Nr 1 w
Łosicach

Szkoła Podst.
Nr 2 w
Łosicach

Szkoła Podst.
im. S.
Żeromskiego w
Niemojkach

Przedszkole
Samorządowe
Nr 1 w
Łosicach

Przedszkole
Samorządowe
Nr 2 w
Łosicach

Przedszkole
Samorządowe
w Niemojkach

5.

telewizory

3

4

3

1

1

0

6.

magnetofony

10

5

5

5

10

2

7.

1

2

1

1

1

1

8.

Sprzęt
nagłaśniający
Kamery/aparat
fotograficzny

1

3/1

1

0

0/1

0

9.

Odtw. DVD,VHS

2

1

5

1

1

0

10.

Ksero

2

4

4
z drukarką

1

1

1
z drukarka

11.

Drukarki

5
1-3D

20
1-3-D

1

2

3

0

12.

Woluminy

5783

23972

7364

200

300

0

Tabela 32. Obiekty sportowe i rekreacyjne.
Lp.

Placówka

Rodzaj obiektu

1.

Szkoła Podstawowa nr 1
w Łosicach

2.

Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Mikołaja Kopernika w Łosicach

3.

Szkoła Podstawowa im. Stefana
Żeromskiego w Niemojkach

4.

Przedszkole Samorządowe nr 1 w
Łosicach
Przedszkole Samorządowe nr 2 w
Łosicach
Przedszkole Samorządowe w
Niemojkach



















5.
6.

hala sportowa z zapleczem,
sala gimnastyczna,
siłownia,
sala korekcyjna i lustrzana,
sala do tenisa stołowego,
orlik zielony,
orlik biały/wielofunkcyjny,
kort tenisowy,
bieżnia do skoku w dal,
lodowisko sezonowe,
2 sale gimnastyczne,
boisko ze sztuczną nawierzchnią,
sala zabaw,
boisko wielofunkcyjne,
boisko trawiaste,
zastępcza sala gimnastyczna
sala do ćwiczeń, zabaw

 sala gimnastyczna wyposażona w sprzęt
sportowy do gimnastyki korekcyjnej


Plac
zabaw
0

0
1
1
2
1

6.4. Zatrudnienia w poszczególnych stopniach awansu zawodowego
/stan na dzień 30.09.2020/
Stan zatrudnienia w danym roku szkolnym wynika z zatwierdzonego przez organ prowadzący
arkusza organizacji szkoły (przedszkola) i jest związany z liczbą oddziałów, ramowym planem
nauczania, liczbą godzin wynikających z podziału na grupy (dotyczy zajęć z wychowania
fizycznego, języków obcych i informatyki) oraz kształceniem uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
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Tabela 33.Stan zatrudnienia w roku szkolnym.
Wyszczególnienie

Szkoła Podstawowa
nr 1 w Łosicach
Szkoła Podstawowa
nr 2 im M. Kopernika
w Łosicach
Zespół Oświatowy
w Niemojkach
Przedszkole
Samorządowe nr 1w
Łosicach
Przedszkole
Samorządowe nr 2w
Łosicach
Razem

Ogółem
(w etatach)

Stażysta
(w etatach)

Kontraktowy
(w etatach)

Mianowany
(w etatach)

Dyplomowany
(w etatach)

40,88

0

3,61

6,44

30,83

44,68

0,89

3,56

6,06

34,17

20,22

0

3,41

1,99

14,82

8,83

0

1,05

0,28

7,5

9,67

0

3,0

3,0

3,67

124,28

0,89

14,63

17,77

90,99

6.5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice jest obowiązkiem organu prowadzącego
zapisanym w art. 70a ustawy Karta Nauczyciela. W 2020 r. na ten cel przeznaczono
26 142,00 zł.

6.6. Realizacja zadań oświatowych
Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. 2020.1327 ze zm.) wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych. Ze
stypendium szkolnego skorzystało 175 uczniów: w maju – 91 uczniów po 380,00 zł, a w
listopadzie - 84 uczniów po 640,00 zł.
Ogólna kwota wydatkowana na stypendia i zasiłki w roku 2020 to 88 340,00 zł.
Powyższe zadania finansowano ze środków Gminy w wysokości 21 269,00 zł – (około
30%) oraz z dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 67 071,00 zł.
Ponadto za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe sfinansowano z dochodów samorządu
(6700,00 zł) stypendia motywacyjne dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych.
Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania
zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w
latach 2020 - 2022
Kolejnym zadaniem samorządu o charakterze pomocy materialnej było wsparcie8 uczniów z
niepełnosprawnościami ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, którzy posiadali
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie zakupu podręczników i materiałów
w ramach ww. programu.
Na realizację zadania pozyskano środki finansowe od Wojewody Mazowieckiego w
kwocie 3 450,00 zł.
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Rządowy program „Darmowe podręczniki”
Ustawa tzw. podręcznikowa gwarantuje uczniom szkół podstawowych prawo do bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
określonych w ramowych planach nauczania.
Miasto i Gmina Łosice na ww. zadanie otrzymała dotację celową w 2020 r. wysokości 104
122,00 zł.
Projekty realizowane w szkołach:
1. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w Mieście i Gminie Łosice”
Miasto i Gmina Łosice podpisała umowę na dofinansowanie projektu „Rozwój kompetencji
kluczowych uczniów szkół w Mieście i Gminie Łosice” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zostały przeprowadzone zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze, warsztaty dla uczniów, szkolenia nauczycieli, doposażenie
pracowni szkolnych w nowe, niezbędne narzędzia i pomoce dydaktyczne (w tym sprzęt IT).
Projekt realizowany był w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę
Łosice w okresie 01.06.2019 r. – 31.12.2020 r.
Całkowita wartość projektu: 1 019 725,00 zł, Wartość dofinansowania: 966 925,00 zł.
Wkład własny Miasta i Gminy Łosice: 52 800,00 zł.
2. „Łosice otwarte na przedszkolaków”
W odpowiedzi do naboru, który został ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania
Programów Unijnych, Miasto i Gmina Łosice 04.03.2019 r. złożyła wniosek pn. „Łosice
otwarte na przedszkolaków”. Projekt realizowany był w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w
Łosicach do 31 sierpnia 2020 r.
W ramach projektu:
 utworzono 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego,
 zakupiono meble i wyposażenie (szafa na pościel, łóżeczka, pościel, półki na kubeczki i
ręczniki do łazienki),
 zabawki i pomoce dydaktyczne,
 doposażono place zabaw,
 sfinansowano bieżące koszty utrzymania nowych 25 miejsc edukacji przedszkolnej przez
okres 12 miesięcy, m. in. koszt zatrudnienia nauczyciela i pomocy nauczyciela,
 rozszerzono oferty przedszkola o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz
 troje nauczycieli uzupełniło swoje kwalifikacje do pracy z dziećmi ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
Całkowita wartość projektu – 432 685,63 zł. Wartość dofinansowania – 345 415,63 zł.
Wkład własny Miasta i Gminy Łosice – 87 270 zł.
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3. Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +”
Miasto i Gmina Łosice otrzymała dofinansowanie w wysokości 143 000,00 zł na realizację
projektów grantowych pn. „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” – w ramach Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej współfinansowanych ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
Projekty były odpowiedzią na wprowadzenie zdalnego nauczania w szkołach w związku z
zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym zakażeniami COVID-19.
Dzięki przyznanemu dofinansowaniu 54 laptopów trafiło do szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice.
4. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do
nauczania zdalnego”
Miasto i Gmina Łosice w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje
projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania
zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1
„Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”. Celem projektu było przygotowanie szkół,
nauczycieli oraz uczniów do nauki zdalnej poprzez zakup niezbędnego sprzętu,
oprogramowania i przeprowadzenia szkoleń. W ramach projektu Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Mikołaja Kopernika w Łosicach otrzymała w 2020 roku pakiet sprzętu w postaci:








8 zestawów komputerowych,
13 laptopów,
12 tabletów,
13 drukarek laserowych,
1 urządzenie wielofunkcyjne,
1 monitor interaktywny,
1 projektor multimedialny oraz pakiet oprogramowania.

Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego zostali objęci nauczyciele i
uczniowie ww. szkoły.
Całość wydatków w ramach projektu tj. 127 469,20 zł poniósł Samorząd
Województwa Mazowieckiego.
5. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE
2020”
W 2020 r. został przeprowadzony remont hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 im.
Mikołaja Kopernika w Łosicach. Zakres robót obejmował:
 demontaż elementów stojących lub spoczywających na posadzce,
 demontaż żelbetowego kanału technologicznego c.o. wraz z uzupełnieniem posadzki,demontaż istniejących instalacji grzewczych i grzejników żeliwnych w Sali sportowej,
 wykonanie nowej instalacji wraz z grzejnikami,
 wykonanie podłogi sportowej (w systemie podłogi pływającej) z wykładziną winylową.
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Całkowita wartość inwestycji to 221 227,00 zł. Na modernizację podłogi Miasto i
Gmina Łosice otrzymała dofinansowanie w wysokości 80 000,00 zł z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowieckiego
Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020.
Z budżetu Miasta i Gminy Łosice na realizację prac przy modernizacji hali
wyasygnowano kwotę – 141 227,00 zł.
Dożywianie
Uczniowie korzystali z posiłków jednodaniowych przygotowanych w stołówkach Szkoły
Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 2, zaś w Szkole Podstawowej w Niemojkach –
catering. We wszystkich szkołach uczniowie otrzymywali herbatę, mleko, owoce w ramach
projektów – „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”.
Uczniowie z rodzin mniej zamożnych, wymagających pomocy, uczęszczający do szkół i
przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice otrzymywali posiłki bezpłatnie /opłata
refundowana była z funduszu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach/.
Tabela 34. Liczba uczniów objętych programem dożywiania (stan na 31.12.2020 r.)
Wyszczególnienie

Ogółem

Liczba osób korzystających z posiłku

194

w tym z posiłku w formie pełnego obiadu

76

jednego dania gorącego

118

Świetlice szkolne
W roku 2020 we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę
Łosice funkcjonowały świetlice szkolne dla uczniów którzy:
 pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,
 organizację dojazdu do szkoły lub
 inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
Opieka medyczna
Dla wszystkich uczniów szkół podstawowych świadczona była profilaktyczna opieka
zdrowotna, którą sprawowały pielęgniarki Grupowej Profilaktyki Pielęgniarek „SZKOL-MED, w
ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zakres opieki pielęgniarskiej dotyczył
promocji zdrowia, profilaktyki chorób, świadczeń diagnostycznych oraz świadczeń
pielęgniarsko – leczniczych.
Dowożenie uczniów
Miasto i Gmina Łosice zapewnia dowóz do szkół i przedszkoli dla:
 uczniów szkół podstawowych, jeżeli droga do szkoły przekracza:
 3 km – w przypadku uczniów klas I – IV,
 4 km – w przypadku uczniów kl. V – VIII,
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 dzieci 6-letnich spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego i dzieci
5-letnich z domu do przedszkola czy oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole
podstawowej, których droga z domu do przedszkola/szkoły przekracza 3 km,
 niepełnosprawnych dzieci 5 letnich i 6 – letnich oraz dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym na podst. art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe, uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniami do najbliższej
szkoły/przedszkola/ośrodka.
Całkowity koszt dowożenia w 2020 r. wyniósł 203 051,42 zł, w tym:
 182 657,53 zł – za bilety miesięczne i zwrot rodzicom,
 20 393,89 zł - wynagrodzenie i pochodne opiekuna w autobusie szkolnym.
W związku z ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe Rada
Miasta i Gminy Łosice 8 lipca 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Mieście i Gminie Łosice na rok szkolny 2020/2021, które są podstawą
wyliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek
oświatowych.
Remonty bieżące w placówkach oświatowych
Wypełniając zadania organu prowadzącego określone w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020.910 ze zm.), tj. zapewnienie warunków
działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
wychowania i opieki, a także wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań
inwestycyjnych w tym zakresie, wykonano m.in.: malowanie sal lekcyjnych, korytarzy,
łazienek, malowanie Sali gimnastycznej w Szkole Podst. nr 2, remont podłóg w salach
lekcyjnych, naprawę sieci hydraulicznej, remont instalacji elektrycznej, wymiana opraw
oświetleniowych, remont instalacji sanitarnej, układanie kostki brukowej i inne niezbędne
remonty bieżące w poszczególnych placówkach.
Na ww. remonty ze środków gminy przeznaczono 117 682,04 zł:
 Szkoła Podstawowa nr 1 w Łosicach – 21 900,00 zł
 Szkoła Podstawowa nr 2 w Łosicach – 82 617,23 zł (oraz ok. 59 000,00 zł na wyposażenie
Sali gimnastycznej w sprzęt sportowy i urządzenie sprzątające),
 Zespół Oświatowy w Niemojkach – 8 204,67 zł
 Przedszkole Samorządowe nr 1 w Łosicach – 1 382,65 zł
 Przedszkole Samorządowe nr 1 w Łosicach – 3 577,46 zł.
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7.1. Działalność Łosickiego Domu Kultury w 2020 roku
Działalność Łosickiego Domu Kultury różniła się w 2020 roku od dotychczasowej ze względu
na pandemię COVID-19. W obliczu sytuacji epidemicznej kwestia bezpieczeństwa nabrała
większego znaczenia. Wprowadzono nowe zasady mające ważny cel - ograniczenie
możliwości zakażenia i zapewnienie maksimum bezpieczeństwa.
Od 12 marca zawieszono wszystkie zajęcia grup artystycznych działających w ŁDK oraz
zamknięta została Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łosicach. Od tej daty, działalność
prowadzona była na tyle, na ile zezwalają wytyczne rządowe. Od marca do czerwca ze
względu na kwestię zamknięcia ŁDK, zarówno dla widzów jak i uczestników zajęć, w
ograniczonej formie prowadzono zajęcia, warsztaty zdalnie (taniec, muzyka, teatr).
Zorganizowano również kilka imprez online.
Od 20 marca do połowy maja ŁDK koordynował akcję „Łosice szyją maseczki” zainicjowaną
przez grupę mieszkańców miasta i gminy Łosice. Akcja miała na celu zaopatrzenie przede
wszystkim mieszkańców naszej gminy w maseczki i przyłbice ale przeszła nasze najśmielsze
oczekiwania. Dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu osób, darczyńców udało się uszyć
ponad 10.000 maseczek i wykonać 2000 przyłbic, które trafiły przede wszystkim do
mieszkańców miasta i gminy Łosice ale również trafiły do tych, którzy byli najbardziej
narażeni, czyli pracowników służby zdrowia m.in. w: Radzyniu Podlaskim, Białej Podlaskiej,
Lublina, Siedlec, Sokołowa Podlaskiego, Łukowa, Wrocławia. Z czasem, gdy o akcji zaczęło
robić się głośno z prośbą o wsparcie zgłaszały się również DPS, Domy Dziecka, Caritas
Diecezji Siedleckiej oraz szkoły specjalne. Dystrybucja maseczek była możliwa dzięki druhom
strażakom z OSP Łosice. W akcji wzięło udział ponad 60 wolontariuszy (szwaczki, krojcze i
ekipa przyłbicowa) oraz pracownicy przedszkoli samorządowych nr 1 i nr 2 w Łosicach oraz
szkoły i przedszkola w Niemojkach, burmistrz i pracownicy UMiG Łosice oraz panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Niemojkach. Za tę akcję ŁDK otrzymał TOP REGIONU 2020 – 1
miejsce w kategorii: inicjatywa społeczna roku 2020 w regionie w plebiscycie Regionalnego
Portalu Informacyjnego podlasie24 i Katolickiego Radia Podlasie.
Działalność Łosickiego Domu Kultury odbywa się od poniedziałku do niedzieli zgodnie z
opracowanym harmonogramem na dany rok artystyczny, który jest dostępny dla
mieszkańców na tablicy ogłoszeń, jak również na portalach społecznościowych oraz stronie
internetowej instytucji. Stały program działania Łosickiego Domu Kultury w roku
sprawozdawczym przedstawiał się następująco:
1. Zespoły taneczne:
Akademia Artystyczna Art-Factory(grupy Mini Kids, Balet, Star Kids, Junior)
Zajęcia odbywały się do 11 marca 2020 r., w czterech grupach wiekowych - dwa razy w
tygodniu oraz indywidualnie. Od połowy września 2020 r. zajęcia Indigo Dance Art-Factory
prowadzi nowy instruktor zajęcia odbywają się w trzech grupach wiekowych – dwa razy w
tygodniu.
2. Studio Piosenki ŁDK. W I i II półroczu 2020 r. brało udział 15 uczestników. w dwóch
grupach wiekowych, zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu dla każdej grupy
wiekowej oraz indywidualnie.

Strona 72 z 118

Raport o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2020 rok
3. Pracownia plastyczna. W zajęciach uczestniczyło w I i II półroczu 12 osób, zajęcia
odbywały jeden raz w tygodniu – dwugodzinne.
4. Zajęcia fitness - 15 osób, zajęcia odbywają się średnio dwa razy w tygodniu.
5. Zajęcia rytmiczne - w Przedszkolach Nr 1 i Nr 2 w Łosicach, Niepublicznym
Przedszkolu „Dobry start”, Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka” – łącznie dla ok.
280 dzieci.
6. Łosicka Sekcja Teatralna - 12 osób, zajęcia odbywają się raz w tygodniu.
7. grupa – Logorytmika - 12 osób, zajęcia odbywają się raz w tygodniu.
8. Teatru Obrzędowy
9. Grupa Kabaretowa Dorośli
10. Klub Gier Planszowych – Łosiczaki przy planszy
11. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej – grupa działająca od września 2015 r.,
liczy 20 osób (zespól śpiewaczy + kapela) oraz 5 par (10 osób) grupa taneczna. Zespół
popularyzuje folklor Podlasia.
12. Zespół Pieśni i Tańca Mała Ziemia Łosicka - grupa dziecięca działająca od stycznia
2018 r., liczy 22 osoby. Zespół popularyzuje folklor Podlasia.
13. Sekcja muzyczna – perkusja – nowość.
14. Joga dla dorosłych – nowość.
Od października 2020 roku działa w strukturach ŁDK Uniwersytet III Wieku im. Tajnej
Organizacji Nauczycielskiej. Realizuje program edukacyjny o profilu kulturalnym,
mającym zaspokajać potrzebę aktywności społecznej, kulturalnej i artystycznej. Wykłady
obejmują wiedzę z różnych dziedzin kultury: muzyki, teatru, malarstwa, literatury, a także
historii, sztuki, spraw społecznych, turystyki i profilaktyki zdrowia.
Oferta UTW pozwala odkryć świat na nowo, spełnić od dawna skrywane marzenia. Nadaje
słuchaczom status „studentów”, a więc ludzi otwartych na zdobywanie wiedzy o świecie,
zorientowanych na sprawy szersze niż codzienność. Zajęcia uniwersyteckie skutkują
szeregiem korzystnych dla człowieka zmian.
Działalność Uniwersytetu pozwala dobrze przeżyć okres późnej dorosłości. Uczestnictwo w
zajęciach skutecznie przeciwdziała wyparciu seniorów z życia społecznego, a tym samym
utwierdza ich w poczuciu własnej wartości.
Praca w sekcjach pozwala rozwijać zainteresowania m.in.: literackie, taneczne, malarskie,
wokalne i teatralne; pomaga też w zdobyciu wiedzy niezbędnej do odnalezienia się i
funkcjonowania we współczesnym świecie np. z zakresu obsługi komputerów, nauki języków
obcych. Bycie słuchaczem UTW daje też możliwość dbania o własne zdrowie (zajęcia na
basenie, warsztaty taneczno-ruchowe, gimnastyka korekcyjna, nordic-walking).
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UTW pełni w naszym mieście niepodważalnie ważną rolę edukacyjną. Ta inicjatywa, mająca
na celu aktywizację intelektualną osób dorosłych, cieszy się niezwykle dużą popularnością. W
roku 2020 Uniwersytet liczył 86 osób. Świadczy to o ogromnej potrzebie edukacji wśród osób
dojrzałych, które nie pracując już zawodowo, mają czas na realizację swoich pasji i
zainteresowań. Tworzy także grupę odbiorców działań kulturalnych oferowanych przez naszą
instytucję.
Grupy stałe działające przy UTW:












sekcja komputerowa
sekcja taneczno-ruchowa
sekcja gimnastyki tanecznej
sekcja kulinarna
sekcja brydżowa
wyjazdy na basen
sekcja nordic-walking
sekcja języka angielskiego
sekcja florystyczna
chór UTW
sekcja artystyczna (rysunku, malarstwa i rękodzieła)

W roku sprawozdawczym 2020 Łosicki Dom Kultury był organizatorem, współorganizatorem,
uczestnikiem lub obsługiwał:








Koncerty:
6, w których wzięło udział ok. 1130 osób
oraz koncerty online – 4; łącznie ok. 3000 wyświetleń
Spotkania, odczyty, wykłady – 8, uczestnicy – ok. 620 osób
Wystawy – 3, uczestnicy ok. 200 osób
Przeglądy, konkursy, festiwale – 1 – ok. 550 uczestników
Projekcje filmowe w Kinie za Rogiem ŁDK – w 2020 roku odbyło się 42 seanse, w
których uczestniczyło 760 widzów
 Projekcje filmowe w sali widowiskowej ŁDK kina objazdowego – w 2020 roku,
29 seansów, w których uczestniczyło 1620 widzów
 Spektakle teatralne dla szkół, przedszkoli oraz UTW – 5 spektakli, ok. 500
uczestników
Osiągnięcia ŁDK w 2020 r.
Zespoły i sekcje brały udział w wielu imprezach środowiskowych oraz gminnych. Udział w
imprezach to bardzo dobra promocja Miasta i Gminy.
Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Łosicka oraz Mała Ziemia Łosicka:





19.01.2020
26.01.2020
30.08.2020
13.09.2020

r.
r.
r.
r.

–
–
–
–

Koncert Kolęd i Pastorałek, Parafia pw. św. Stanisława BiM w Sarnakach
koncert „Łosickie kolędowanie”
Dzień Pieroga Niemojskiego
Wielka Kultura w Małej Wsi – Niemojki
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Działalność sportowa i rekreacyjna:
W 2020 r. ŁDK był organizatorem następujących wydarzeń sportowych i rekreacyjnych:
 01.03.2020 – IV Łosicki Bieg Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 04.07.2020 – IV Rodzinny Rajd Rowerowy szlakiem Oddziału Zenona
W terminie od 26 czerwca do 30 sierpnia Łosicki Dom Kultury był administratorem kąpieliska
na Zalewem Łosickim. Kąpielisko było czynne od poniedziałku do niedzieli, w godz. 10:0018:00 nad bezpieczeństwem korzystających z zalewu czuwało dwóch ratowników.
Dofinansowanie pozyskane ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań ŁDK:
 30.000 zł – projekt pn. „Kultura dla każdego” w ramach Programu Narodowego
Centrum Kultury Domy Kultury + Inicjatywy lokalne 2020.
Łosicki Dom Kultury znalazł się wśród 50 instytucji z całej Polski, które zakwalifikowały się do
programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020. Pierwszym z działań było wykonanie
Diagnozy Lokalnego Potencjału Kulturotwórczego Miasta i Gminy Łosice, która powstała w
ramach realizacji I części zadania Łosickiego Domu Kultury pn. „Kultura dla każdego” w
ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Domy Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020,
kwota dofinansowania 8 000 zł.
Drugi etap projektu to ogłoszenie konkursu na pozyskanie funduszy na realizację własnych
pomysłów przez mieszkańców Miasta i Gminy Łosice. Wielkość środków przeznaczonych na
realizację inicjatyw lokalnych wyniosła aż 22 tys. zł. Konkurs był adresowany do
działających na terenie Miasta i Gminy Łosice: osób indywidualnych (animatorów, artystów,
hobbystów, pasjonatów itp.), grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych, w tym
KGW. Zgodnie z założeniami programu Narodowego Centrum Kultury były preferowane
inicjatywy, które zakładają nowatorstwo i innowacyjność działań animacyjnych pod kątem
pomysłu i sposobu realizacji, a jednocześnie wynikają z oczekiwań i potrzeb mieszkańców.
Ważna również była ich użyteczność dla społeczności lokalnej: wpływanie na odkrywanie
talentów, pobudzanie mieszkańców do aktywności, wspieranie działań obywatelskich,
angażowanie środowiska dotąd mało aktywnego, a mającego duży potencjał kulturotwórczy,
niwelujący bariery, postawy wycofania, czy wykluczenie społeczne. Do konkursu zgłoszono 6
inicjatyw. Najlepsze pomysły wybrała specjalnie powołana komisja, złożona z przedstawicieli
lokalnej społeczności oraz wnioskodawców. Komisja spośród wszystkich zgłoszonych
inicjatyw wybrała, zgodnie z założeniami konkursu, cztery najlepsze. Wśród nich znaleźli się
następujący wnioskodawcy: Piotr Odoszewski (zadanie „Podlaski Folklor XXI wieku”, kwota
dofinansowania: 7000 zł), Paweł Odoszewski (zadanie „Nagrajmy swoje! Warsztaty pisania
piosenek, pracy w studio i produkcji muzycznej dla wokalistów i instrumentalistów z terenu
Miasta i Gminy Łosice” kwota dofinansowania: 6500 zł), grupa nieformalna – lider Sylwia
Zbrożek (zadanie „Bliżej Hollywood, czyli aktor w małym mieście”, kwota dofinansowania:
5500 zł) oraz grupa nieformalna „Szalone Niemojki” – lider Weronika Mazurek (zadanie
„Wielka kultura w małej wsi”, kwota dofinansowania: 3000 zł). Zwycięskie inicjatywy były
realizowane w okresie między 8 sierpnia a 13 listopada 2020 r.
Warto dodać, że wszystkie projekty były prezentowane na Konwencie Narodowego Centrum
Kultury podsumowującym projekt DK+ Inicjatywy Lokalne 2020.
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 25.000 zł – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego – XXV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Romualda III
Mikoszewskiegoph. „Ziemia najbliższa”, współorganizacja z Powiatowym
Stowarzyszeniem Animatorów Kultury w Łosicach
Na konkurs wpłynęło 242 prace z całej Polski oraz z zagranicy (USA, Bruksela, Irlandia,
Czechy, Niemcy). Wyłonieni zostali zwycięzcy, przyznano 5 nagród głównych – I nagroda,
dwie równorzędne II nagrody oraz dwie równorzędne III nagrody), 4 wyróżnienia (w tym
dodatkowo 1 wyróżnienie dla najlepszego literata z powiatu łosickiego). Zgodnie z
regulaminem przyznano również wyróżnienie specjalne za wiersze o tematyce regionalnej
oraz dwa wyróżnienia specjalne w kategorii szkoły, które ufundowała Rodzina Państwa
Mikoszewskich. Na zakończenie odbył się wyjątkowy koncert wieńczący 25 edycję konkursu.
Piosenki Adama Struga do wierszy Bolesława Leśmiana. Adam Strug – artysta absolutnie
niepowtarzalny i niezwykle charyzmatyczny, śpiewak i instrumentalista, autor piosenek,
kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, producent i kurator muzyczny, reżyser i scenarzysta
filmów dokumentalnych.
 20.000 zł – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego – projekt Coolturalna Scena Łosic, współorganizacja z
Powiatowym Stowarzyszeniem Animatorów Kultury
Odbiorcom naszego zadania daliśmy możliwość obcowania z kulturą wysoką, możliwość
zobaczenia, usłyszenia i poczucia tego rodzaju kultury poprzez organizację 3 koncertów.
Pierwszy z nich pn. „COOLTURALNA SCENA ŁOSIC – ZADUSZKI JAZZOWE” odbył się 7
listopada 2020 r. w sali widowiskowej ŁDK. Koncert zagrał krakowski kwintet „New Bone”,
jeden z najbardziej uznanych i cenionych zespołów jazzowych w Polsce. Drugi koncert pn.
„Coolturalna Scena Łosic – Koncert „O Prostą Pamięć – W Listopadowej Zadumie” odbył się
11 listopada 2020 r. w sali widowiskowej ŁDK, by uczcić 102. rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości, 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz Rok Papieski - wspomnienie
świętym Janie Pawle II. Koncert to słowno-muzyczna opowieść o ponad stu latach historii.
Usłyszeliśmy utwory, które towarzyszyły Polakom zarówno w czasach pokoju i radości, jak i
wojen i żałoby. „Naród, który traci pamięć – przestaje istnieć…” – to słowa Józefa
Piłsudskiego, dlatego poprzez koncert zabraliśmy widzów w muzyczną lekcję historii.
Przypomnieliśmy kolejnym pokoleniom obraz naszej złożonej historii i bogatej kultury, ale
także najwyższą wartość jaką jest wolność i pokój Narodu, czemu tyle uwagi poświęcał Św.
Jan Paweł II. A najwyższy poziom muzycznego wydarzenia zagwarantowali nam nasi
wykonawcy - Artyści min. Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Warszawskiej Opery
Kameralnej i Teatru Muzycznego w Łodzi oraz Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego
Wojska Polskiego i scen warszawskich. Trzeci koncert - Koncert Kolędowy ph. „Prawdziwa
światłość przyszła na świat”. Dźwięki kolęd poniosły się do domów z Kościoła pw. św.
Zygmunta Króla w Łosicach w niedzielę 27 grudnia o godz. 16:00. W koncercie zabrzmiały
kolędy tradycyjne i mniej znane melodie świąteczne, ubrane w ciekawe i subtelne aranżacje,
o łagodnym i jazzującym brzmieniu, a wykonali go wokaliści i soliści TGD przy
akompaniamencie fortepianu, perkusji i kontrabasu.
W ramach realizacji zadania odbyły się również dwa warsztaty, pierwszy to warsztat
wypiekania korowaja weselnego i fajercarzy, a drugi warsztat związany był z tematyką Wigilii
i świat Bożego Narodzenia ph. "Kuchnia wigilijna na Mazowszu i Podlasiu z opowieścią w tle",
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zaprosiliśmy w przedświątecznym tygodniu 21 grudnia. Przy m.in. lepieniu pierożków i
przygotowaniu racuchów pogawędziliśmy sobie z p. Anną Szpurą i paniami z Grupy
Nieformalnej Szalone Niemojki - p. Marią Krawczyk i p. Barbara Gąsewicz o tradycjach i
zwyczajach jakie pamiętamy i jakie kultywujemy w naszych domach. Warsztaty odbyły się
online.
 11.000 zł – Miasto i Gmina Łosice - V Łosicki Wieczór Chwały oraz IV Papieski
Przegląd Piosenki i Pieśni Religijnej. W związku z trwającą pandemią nie
byliśmy w stanie wywiązać się z realizacją działań ujętych w harmonogramie
projektu. Dotacja została zwrócona do Organizatora Konkursu.
 7.000 zł – Miasto i Gmina Łosice – Pamiętamy. Wydanie publikacji pt.
„Katyniacy Ziemi Łosickiej w 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej”, współpraca z
PSAK.
Wydano 300 sztuk egzemplarzy publikacji pt. „Katyniacy Ziemi Łosickiej”. Przygotowana
przez autorów: Hieronima Bolestę, Tomasza Dobrowolskiego, Dariusza Kazuna i Agatę
Wasilewską publikacja, wpisała się w lokalne upamiętnienie 80. rocznicy zbrodni katyńskiej.
Wśród blisko 22 tysięcy polskich jeńców, którzy trafili do sowieckiej niewoli po agresji Armii
Czerwonej na Polskę we wrześniu 1939 roku, znaleźli się również bohaterowie związani z
Ziemią Łosicką. Nie można nam o tym zapomnieć. Pamięć o tej straszliwej zbrodni musi
przetrwać, a wiedza o tym, co się stało w Katyniu musi dotrzeć do wszystkich, a przede
wszystkim do młodzieży – wydawnictwo będzie do tego służyło.
Inwestycje i remonty w ŁDK
 20.05.2020 r. zlecono profesjonalnej firmie prace pielęgnacyjne pomnika przyrody ponad
100-letniego wiązu szypułkowego, który rośnie przy ŁDK – koszt ok. 6000 zł.
 Zakup strojów oraz dresów dla drużyny seniorów oraz bramki przenośnej.
 Zakup szafy do księgowości, biurka i szafki do kasy, szafy do redakcji „Gazety Łosickiej”,
szafy na sprzęt do sali baletowej oraz wieszaków i regału na buty z siedziskiem z
przeznaczeniem dla dzieci do szatni na holu dolnym.
 Wykonaliśmy porządki i naprawy w budynku oraz otoczeniu ŁDK, Stadionu Miejskiego oraz
M-G Biblioteki Publicznej.
Głosami słuchaczy Katolickiego Radia Podlasie i czytelników portalu informacyjnego
podlasie24 ŁDK został laureatem II miejsca TOP Regionu za wydarzenie kulturalne – XXIV
Ogólnopolskie Konkurs Literacki im. Romualda III Mikoszewskiego pt. „Ziemia najbliższa”.
Inne formy działalności Łosickiego Domu Kultury:
 Łosicki Dom Kultury jest wydawcą miesięcznika „Gazeta Łosicka”.
 W ramach działalności gospodarczej w ŁDK prowadzimy usługi w zakresie: wyrobu
pieczątek, akwizycji ogłoszeń do „Tygodnika Siedleckiego”, wynajem sal na imprezy
kameralne oraz okolicznościowe, nagłaśnianie i obsługa imprez muzycznych.
Choć sytuacja epidemiczna wymusiła na ŁDK zamknięcie instytucji dla odbiorców i gości, nie
oznaczało to, że nie funkcjonował. Swoją pracę przeniósł do sieci i starał się wypełnić kulturą
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przestrzeń online. Dotarł do odbiorców za pośrednictwem wirtualnej przestrzeni: strona
internetowa, Facebook.

7.2. Działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Łosicach
w 2020 roku
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łosicach prowadzi działalność w zakresie
upowszechniania czytelnictwa. Na podstawie Uchwały Nr XXVI/147/96 Rady Miasta i Gminy
Łosice z dnia 28 listopada 1996 r., od 1 stycznia 1997 r. znajduje się w strukturze Łosickiego
Domu Kultury.
I.

Sieć i baza placówek

Upowszechnianiem czytelnictwa w gminie Łosice zajmuje się Biblioteka Główna w Łosicach
oraz Filia Biblioteczna w Niemojkach (w 2019 r. nadal zawieszona). Biblioteka w Łosicach
działa na powierzchni 153 m2. W jej skład wchodzi Czytelnia oraz Wypożyczalnia.
Biblioteka Główna na stan 31.12.2020 r. była czynna w rygorze sanitarnym, zgodnie z
rekomendacjami MKiDN oraz Biblioteki Narodowej, codziennie od poniedziałku do piątku w
godz. 8.30-16.30.
II.

Działalność statutowa

 udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie efektywnej
wymiany międzybibliotecznej;
 wystawy i gazetki tematyczne;
 wystawki nowości czytelniczych;
 lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży;
 konkursy
Konkurs twórczości plastycznej dzieci i młodzieży z cyklu „Gdybym był pisarzem
i malarzem” pod hasłem „Mój ulubiony bohater literacki” – na konkurs zostało zgłoszonych
79 prac. Każda z nich zawierała plastyczne przedstawienie bohatera literackiego książki
autora polskiego lub zagranicznego w dowolnym układzie i kontekście, którego dany
uczestnik konkursu uwielbia, podziwia, ceni. Konkurs nie obejmował prac przestrzennych.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, Prawie połowa uczestników to zwycięzcy
tegorocznej edycji konkursu. Wśród nagród dla zwycięzców są m. in. karty podarunkowe
EMPIK, zestawy i gry edukacyjne, gry planszowe czy terapeutyczno-rehabilitacyjne oraz
plastyczne zestawy kreatywne. Doceniając niezwykłe zaangażowanie i inwencję twórczą
uczestników, przyznano wszystkim pozostałym dyplomy uznania i nagrody pocieszenia, zaś
nauczycielom pomagającym w przygotowaniach do konkursu – pamiątkowe dyplomy
podziękowania.
6 spotkań autorskich dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów: spotkania autorskie on-line
z Tomaszem Sobanią, Katarzyną Surmiak-Domańską, Grzegorzem Kasdepke, Małgorzatą
Gutowską-Adamczyk, Wandą Matras-Mastalerz oraz Joanną Kołaczkowską. Poprzez te
spotkania pokazywaliśmy ważne zjawiska literackie wpisane w kulturę współczesną, a także
promowaliśmy modę na czytanie poprzez żywe spotkanie z autorem (sfinansowane ze
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środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – działania w ramach
autorskiego zadania pn. „Książka – Twój – Nasz Przyjaciel”).
3 otwarte spotkania z literaturoznawcami on-line – z prof. Beatą Walęciuk-Dejneką oraz dr
Adrianą Pogodą Kołodziejak. Tematami 2 spotkań prof. Dejneki była "Kobieta w literaturze
polskiej na wybranych przykładach" oraz "Literatura i prawo. Związki i relacje". Z kolei dr
Pogoda-Kołodziejak mówiła o postaci Św. Józefa w teatrologii Romana Brandstaettera „Jezus
z Nazarethu”. Celem spotkań było podnoszenie kompetencji czytelniczych i rozbudzanie
potrzeb literackich. Specjalistki przybliżały literaturę, najważniejsze dzieła piśmiennictwa
polskiego i światowego oraz pisarzy (sfinansowane ze środków pozyskanych z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego – działania w ramach autorskiego zadania pn. „Książka –
Twój – Nasz Przyjaciel”).
2 spektakle teatralne on-line/udostępniania przedstawień Teatru Forma: „Wizyta Mikołaja”
oraz „Opowieść wigilijna”. Drugi z nich, na podstawie opowiadania Charlesa Dickensa, jest
spektaklem kukiełkowym przy wykorzystaniu bardzo oryginalnych teatralnych lalek Sycylijek.
Całość dopełnia kameralna scenografia oraz doskonale dobrane tło muzyczne. Linki do
spektakli są dostępne na stronie ŁDK-u i M-GBP. Są aktywne przez cały rok szkolny
2020/2021, można je wielokrotnie odtwarzać (bez limitu). Można przesyłać je, np. rodzinie,
przyjaciołom, uczniom, aby w domowym zaciszu obejrzeć wspólnie spektakle (sfinansowane
ze środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – działania w
ramach autorskiego zadania pn. „Książka – Twój – Nasz Przyjaciel”).
Organizacja warsztatów z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego podczas cyklu
zajęć FERIE W MIEŚCIE 2020 (gry i zabawy językowe, warsztaty z kultury żywego słowa,
wspólne czytanie).
2 gry terenowe Śladami baśni przez Łosice – na podstawie treści baśni na terenie miasta
zostały ukryte zagadki dotyczące przeczytanych książek. Po poprawnej odpowiedzi przez
grupę była zdobywana kolejna podpowiedź w formie wiersza, która lokalizowała kolejne
miejsce na mapie miasta z kolejnym pytaniem i wskazówką. Grupa małych literackich
poszukiwaczy odwiedziła między innymi park miejski, ważniejsze pomniki, stary kościółek,
Łosickie Centrum Informacji, gabinet Burmistrza Miasta i Gmina Łosice czy księgarnię „Dom
Książki”. Dzieci dowiedziały się też gdzie znajduje się szkoła muzyczna, cmentarz żydowski,
Wydział Ksiąg Wieczystych czy gdzie były stary szpital i dawna siedziba M-GBP. Wszystkie
poprawne odpowiedzi prowadziły do skarbca, a były nimi: łosicka M-GBP (podczas pierwszej
gry) i Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach – Filia w Łosicach (podczas
drugiej gry). W skarbcu czekały książki i inne nagrody. Nie byłoby to możliwe, gdyby grupa
nie działała wspólnie. Gry terenowe „Śladami baśni przez Łosice” oprócz promocji
czytelnictwa miały za cel także uczenie współpracy w grupie, uważnego słuchania, myślenia
analitycznego, bezpiecznego i kulturalnego poruszania się po mieście i w miejscach
publicznych, podejmowania decyzji, skojarzeń, rozwijały wyobraźnię i integrowały. Były
doskonałą okazją do bliższego poznania miasta, jego zabytków, ważnych miejsc oraz jego
historii przy wykorzystaniu literatury, poprzez zabawę z książką (dofinansowane ze środków
pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – działania w ramach
autorskiego zadania pn. „Książka – Twój – Nasz Przyjaciel”).
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Organizacja 4 warsztatów kreatywnych z cyklu „Wakacje w książką!” – podczas warsztatów
dzieci i młodzież poznawały poprzez nowe media historię książki, jej budowę i rodzaje. Na
koniec sami stworzyli własną książkę pod okiem instruktor Eweliny Siemieniuk. Zajęcia
rozwijały kreatywne myślenie, wyobraźnię i artystyczną twórczość (dofinansowane ze
środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – działania w ramach
autorskiego zadania pn. „Książka – Twój – Nasz Przyjaciel”);
Udział w akcjach ogólnopolskich:
 „Biblioteka na to czeka” – projekt Instytutu Pamięci Narodowej. Dzięki temu księgozbiór
M-GBP wzbogacił się bezpłatnie o 30 wartościowych książek z zakresu najnowszej historii
Polski.
 „Mała książka – wielki człowiek” –M-GBP zakwalifikowała się do nowej edycji projektu,
który skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Od 2018 r. projekt jest
realizowany przez Instytutu Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej
czytelnictwo „Mała Książka – wielki człowiek” we współpracy bibliotekami publicznymi.
Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę biorącą udział w
projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze
czytanki dla…” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz
Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem
minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po
zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego
czytelnicze zainteresowania. Dzięki akcji dziecko poznaje ważne miejsce na czytelniczej
mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostaje pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.
Projekt realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie generacyjne
„Mała książka – wielki człowiek”.
 Narodowe Czytanie Balladyny w Łosicach (5 września) – zorganizowane we
współorganizacji z Burmistrzem Miasta i Gminy Łosice, Łosickim Domem Kultury oraz
Biblioteką Pedagogiczną im. H. Radlińskiej w Siedlcach – Filia
w Łosicach. Akcję Narodowego Czytania otworzyli: Mariusz Kucewicz – burmistrz Miasta i
Gminy Łosice, Barbara Michoń – starosta łosicka oraz ks. kanonik Sławomir Kapitan –
dziekan dekanatu łosickiego. Tego dnia każdy też otrzymał pamiątkową pieczęć. Akcji
towarzyszyła wystawa dotycząca życia i twórczości Juliusza Słowackiego;
Działalność akcyjna: pozyskiwanie książek od Czytelników.
Prowadzenie działań informacyjnych dot. korzystania z zasobów Wolne Lektury (bezpłatne
teksty wielu lektur szkolnych w formie elektronicznej, darmowe, opracowane, pełne teksty
lektur, e-booki, audiobooki i pliki DAISY na wolnej licencji); dostępu do e-booków i książek w
innej formie (zasoby Polona, Wikiźródła, Bookini, Chmura Czytania, Fantastyka Polska,
Biblioteki cyfrowe w Polsce, Legimi, FreeEmpik, Muzea Świata), e-book ze zbiorem
wybranych łamigłówek i zadań edukacyjnych oraz malowanek z książek wydawnictwa GREG;
Promowanie wirtualnych spotkań autorskich Unii Literackiej (np.: Zygmunt Miłoszewski,
Magdalena Grzebałkowska, Jacek Dehnel, Urszula Zajączkowska, Michał Rusinek, Kaja
Malanowska, Marcin Szczygielski) oraz akcji „Pszczółki książkowe”, czyli weekendowe
spotkania dla dzieci;
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Rozpoczęcie nagrywanie informatora internetowego „Do Czytelników” (YouTube) oraz akcji
„Wirtualna Czytelnia M-GBP”;
Zainicjowanie cyklu „Głośne czytanie bajek/baśni” (YouTube);
Prowadzenie działań promocyjnych M-GBP w Łosicach i Łosickiego Domu
Kultury(www.biblosice.wordpress.com). Na stronie internetowej są elektroniczne ankiety
Zapytaj nas oraz Propozycja zakupu. Formularz Propozycja zakupu jest także dostępny
w Bibliotece w wersji papierowej. W 2020 r. większość zakupionych książek została
dokonana zgodnie z propozycjami naszych Czytelników. Biblioteka prowadzi także swoją
stronę na Facebook’u.
III.

Projekty i wnioski


„Książka – Twój – Nasz Przyjaciel” (12.900 zł) – w ramach zadania powstało 8 odcinków
cyklu interaktywno-multimedialno-internetowych spotkań z literaturą dla dzieci i
młodzieży pod hasłem „Dlaczego książka?”, zostało zorganizowanych 6 spotkań
autorskich. Częścią projektu był konkurs twórczości plastycznej dzieci i młodzieży z cyklu
„Gdybym był pisarzem i malarzem” pod hasłem „Mój ulubiony bohater literacki”, a także
biuletyn internetowy pt. „Łosicki Kurier Nowości”. W wakacje odbyły się zajęcia z cyklu
pn. „Wakacje z książką!”. W okresie wakacyjnym miały miejsce także dwie gry terenowe
w oparciu o fabuły książek dla dzieci i młodzieży ph. „Śladami baśni przez Łosice”.
Projekt miał zaplanowane 3 spotkania on-linez literaturoznawcami: prof. Beatą WalęciukDejneką oraz dr Adrianą Pogodą Kołodziejak. Zostały wykupione także dostępy do 2
spektakli teatralnych on-line/udostępnień przedstawień Teatru Forma: „Wizyta Mikołaja”
oraz „Opowieść wigilijna”. W ramach programu PROMOCJA CZYTELNICTWA 2020
złożono 494 wnioski. Komisja Ekspertów przyznała dofinansowanie tylko dla 116
bibliotek, fundacji, stowarzyszeń i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Projekt M-GBP zajął 17. miejsce na liście rankingowej. Wśród dofinansowanych
wniosków znaleźli się beneficjenci m. in. z Warszawy, Wrocławia, Rzeszowa, Zamościa
czy Mrągowa. W składzie komisji ekspertów oceniających wnioski znaleźli się: prof.
Krzysztof Koehler – wicedyrektor Instytutu Książki, poeta, historyk literatury, krytyk
literacki, eseista, scenarzysta i librecista (przewodniczący), Barbara Schabowska –
dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza oraz wybitni badacze literatury i specjaliści z
zakresu bibliotekoznawstwa: dr hab. Tomasz Chachulski, dr hab. Artur Grabowski, dr
Mateusz Werner oraz dr hab. Grzegorz Nieć;



„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” (Biblioteka Narodowa, 2962,00
zł) – dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych do biblioteki. Celem Priorytetu,
realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek
publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek,
wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, publikacji nutowych i
kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych. Pozyskane środki finansowe biblioteka
przeznaczyła na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla
dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.
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IV.

Statystyki

Tabela 35. Dane statystyczne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Stan księgozbiorów w wol.
Przybyło wol. ogółem, w tym:
- z zakupu, w tym:
- ze środków od Organizatora
- ze środków MKiDN
- inne środki
- audiobooki
Liczba czytelników
Liczba wypożyczeni książek w wol.

2.
3.

Ogółem
31.12.2019 r.
22354
366
366
235
131
0
0
744
30524

31.12.2020 r.
23287
933
352
241
111
0
0
630
17520

7.3. Wykaz imprez oraz wydarzeń kulturalnych organizowanych lub
wspieranych przez Miasto i Gminę Łosice w 2020 w roku
Styczeń 2020
1. III Łosicki Orszak Trzech Króli
2. kino objazdowe Cinema Lumiere: Misiek i chiński skarb, Futro z Misia, Jak zostać
gangsterem
3. Spotkanie opłatkowe UTW im. TON
4. 28. Finał WOŚP – zebraliśmy rekordową sumę 60.031,03 zł
5. XII Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek „łosickie Anioły” – kategorie przedszkola,
szkoły podstawowe kl. 0-3, kl. IV-VI
6. XII Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek „łosickie Anioły” – kategorie: szkoły
podstawowe kl. VII i gimnazjum, szkoły średnie i dorośli
7. Koncert Kolęd i Pastorałek – występ laureatów festiwalu „łosickie anioły” oraz grup
artystycznych ŁDK
8. występ Kabaretu pod Wyrwigroszem – 25-lecie
9. wykład dla słuchaczy UTW prof. Beata Walęcik-Dejneka – tradycje bożonarodzeniowe na
Podlasiu oraz literacki obraz kobiety
10. Spotkanie z cyklu VITO ExTream – „Oman z tysiąca i jednej nocy” – Agata Romaniuk
Luty 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kino objazdowe Cinema Lumiere: Doktor Dolittle, Mayday, Boże Ciało, Psy 3
XV Łosickie Spotkania Edukacyjne – nagłośnienie
Stand up - Jakub Poczęty, Magda Kubicka, Arek Jaksa Jakszewicz
Ferie w ŁDK – oddzielny program
kino objazdowe Cinema Lumiere: Śnieżka i fantastyczna siódemka, Zenek, 365 dni
koncertKatarzyny Żak – „Miłosna Osiecka”
Koordynacja akcji charytatywnej – Łosiczanie dla Kacpiego, p. Anna Bobińska wraz z
rodziną ulepiła 8336 szt. pierogów na kwotę 11.101 zł
8. Koordynacja akcji charytatywnej – Łosiczanie dla Kacpiego dzięki zaangażowaniu pań z
KGW i stowarzyszeń działających na terenie MiG Łosice usmażono 2200 szt. pączków na
kwotę 9.624,84 zł
9. II Powiatowa Konferencja Edukacyjna ph. „Inwestuję w moją przyszłość”
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10. wykład UTW z zakresu dietetyki „Seniorze, czy wiesz co jesz?” – prof. dr hab. Katarzyny
Antosik
Marzec 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.

IV Bieg Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Narodowy Teatr Edukacji Wrocław – spektakle teatralne
Kino objazdowe Cinema Lumiere: Najświętsze Serce, Ratujmy florę, Bad Boy
IV Łosicki Dzień Kobiet – kino, warsztaty kulinarne, pokazy kosmetyczne oraz koncert w
wykonaniu artystów Teatru Wielkiego Opery Narodowej i scen warszawskich
spotkanie informacyjne dla mieszkańców Miasta i Gminy Łosice dotyczącego projektu
Dom Kultury plus inicjatywy lokalne
wystawa prac plastycznych dzieci z przedszkoli samorządowych miasta i gminy Łosice
biorących udział w I Międzyprzedszkolnym Konkursie Logopedycznym organizowanym z
okazji Światowego Dnia Języka Ojczystego ph. „Każdy przedszkolak dobrze wie, jak po
polsku mówi się”

Kwiecień 2020
1.
2.
3.

Akcja Społeczna – Łosice szyją maseczki
Zajęcia/warsztaty online: taneczne, gitarowe, teatralne
Ogłoszenie konkursu – ZbudujMy Łosice z klocków Lego

Maj 2020
1.
2.

ŁOSICE RAZEM 3 MAJA – utwór „Witaj majowa jutrzenko” wykonany przez Łosiczan
Współudział w akcji charytatywnej „Pomoc dla Kamila” chorego na guza mózgu, w 5 dni
udało się zebrać 150 tys. zł na operację w Brukseli

Czerwiec 2020
1.
2.

DZIEŃ DZIECKA gry i zabawy animacyjne dla dzieci w Parku im. Króla Aleksandra
Jagiellończyka w Łosicach
I Łosickie Kino Samochodowe dla dzieci – film pt. „Paskudy” Targowica Miejska

Lipiec 2020
1.
2.
3.
4.
5.

Akcja „Lato w mieście 2020”
IV Rodzinny Rajd Rowerowy szlakiem Oddziału Zenona
76. rocznica Bitwy 34 OPP „Zenona” pod Jeziorami
Dni Łosic 2020 – I. Łosickie Kino Samochodowe: „Najnowsze Przygody Mikołajka”,
„MiszMasz czyli KogelMogel 3”, otwarcie wystawy malarstwa Huberta Daniluka;
Otwarte Spławikowo-Feederowe Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta i
Gminy Łosice;

Sierpień 2020
1.
2.
3.

Akcja „Lato w mieście 2020”
kino objazdowe Cinema Lumiere: Scooby-Doo!,Chłopiec i Wilk, Polowanie, Furia
Dzień Pieroga Niemojskiego – współorganizacja, nagłośnienie
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Wrzesień 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Narodowe Czytanie – Juliusz Słowacki „Balladyna”
Pożegnanie wakacji ph. „Bezpieczni w drodze do szkoły” akcja społeczna dla dzieci i
dorosłych: symulator dachowania, alko-goggle, miasteczko ruchu drogowego itp.
włączenie się w akcję – SOLIDARNI Z BIAŁORUSIĄ
Wielka Kultura W Małej Wsi – inicjatywa społeczna w ramach DK+ Inicjatywy lokalne
kino objazdowe Cinema Lumiere: O czym marzą zwierzęta, 25 lat niewinności, Pętla
Inauguracja roku akademickiego UTW 2020/2021

Październik 2020
1.
2.
3.
4.

Jubileusz 5-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej
kino objazdowe Cinema Lumiere:Trolle 2, After 2, 25 lat niewinności
Spotkanie z cyklu VITO exTream – Jędrzej Majka – Podróże ze smakiem czyli jak
przyprawy zmieniają świat
kino objazdowe Cinema Lumiere:Pinokio, Waleczne rybki, Banksterzy, Alive, Syna Diabła

Listopad 2020
1.
2.

Coolturalna Scena Łosic – Zaduszki Jazzowe – koncert.
Coolturalna Scena Łosic – koncert patriotyczny „O prostą pamięć w listopadowej
zadumie”.

Grudzień 2020
1.
2.
3.
4.
5.

Coolturalna Scena Łosic – warsztaty wypieku korowaja weselnego i fajercarzy
podsumowanie i wręczenie nagród w konkursie ph. „Zbudujmy Łosice z klocków Lego”
XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Romualda III Mikoszewskiegoph.
„Ziemia najbliższa”, koncert Adama Struga.
Coolturalna Scena Łosic – warsztaty kulinarne „Kuchnia wigilijna na Mazowszu i Podlasiu
z opowieścią w tle”.
Coolturalna Scena Łosic – Koncert Kolędowy „Prawdziwa światłość przyszła na świat”.
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7.4. Promocja i komunikacja społeczna
Zadania z zakresu promocji Miasta i Gminy Łosice w 2020 r. realizowane były przez Łosickie
Centrum Informacji.
 Imprezy kulturalne, obchody rocznic, świąt narodowych i innych spotkań
organizowane przez Miasto Gminę Łosice i pod patronatem Burmistrza Miasta i
Gminy Łosice.
Współpraca z Łosickim Domem Kultury i organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami. Wszystkie wydarzenia organizowane były w okresie pandemii COVID-19.
Obowiązujące ograniczenia wpłynęły na liczbę i formę organizowanych wydarzeń. Część
imprez została odwołana, niektóre odbyły się w formule online lub hybrydowej.
 Materiały promocyjne Miasto i Gminy Łosice.
Wykonano gadżety reklamowe z nadrukiem herbu Łosic i opracowanych logotypów
z przeznaczeniem do bezpłatnej dystrybucji.
 Filmy promocyjne.
We współpracy z Łosickim Domem Kultury i Dominik Stecki-film przygotowano filmy
promujące m. in. Orszak Trzech Króli, obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i
Święta Odzyskania Niepodległości oraz zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP
Niemojki.
 Narzędzia promocji i komunikacji z mieszkańcami:


oficjalna strona gminalosice.pl i Biuletyn Informacji Publicznej
bip.gminalosice.pl
W 2020 r. została wdrożona nowa oficjalna strona i BIP. Wdrożenie miało na celu
dostosowanie stron do najnowszych standardów, przyspieszenie jej działania i
dostosowanie do poprawnego wyświetlania na urządzeniach mobilnych. Zmieniono także
jej wygląd zewnętrzny, strukturę, poprawiono funkcjonalność. Strony są cały czas
aktualizowane, rozwijane i wzbogacane o nowe treści.



Facebook



Aplikacja LUPE lupe.gminalosice.pl.
nowoczesny system komunikacji wdrożony w 2020 r. Zakres dostępnych informacji:
harmonogram wywozu odpadów komunalnych (z przypomnieniem), terminy uiszczania
opłat, informacje o wydarzeniach, informator kulturalny (ŁDK, ŁCI), komunikaty
urzędowe (MGOPS, Oświata, UMiG). Aplikacja pozwala również na zgłaszanie zdarzeń i
awarii.
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7.5. Turystyka
Turystyka stanowi duży potencjał rozwojowy Miasta i Gminy Łosice ze względu na walory
przyrodnicze, bogatą i ciekawą historię regionu oraz zabytki kultury. Atutem omawianego
obszaru jest środowisko przyrodnicze oraz położenie na szlaku turystycznym do miejscowości
nadbużańskich, położonych na terenie Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu".
Ponadto gmina znajduje się w bliskim położeniu do znanych i ciekawych miejsc kultu
religijnego - Leśna Podlaska i Kodeń - oraz do słynnej w całym świecie stadniny koni w
Janowie Podlaskim.
Atrakcją turystyczną są organizowane na terenie Miasta i Gminy Łosice imprezy kulturalne,
opisane szerzej w podrozdziale wykaz imprez oraz wydarzeń kulturalnych organizowanych
lub wspieranych przez Miasto i Gmina Łosice w 2020 roku.
Największą atrakcją Miasta i Gmina Łosice jest Zalew Łosicki, znajdujący się blisko centrum
miasta i dworca PKS, który przyciąga mieszkańców całego regionu, a także turystów.
Na terenie zalewu znajduje się miejsce do korzystania z kąpieli (basen), plaża, siłownia
zewnętrzna, zjeżdżalnia dla dzieci, ścieżka/deptak, toaleta pomost pływający, parking na
rowery. Miejsce do korzystania z kąpieli (basen) oraz wypożyczalnia kajaków i rowerów
czynne były od 01 czerwca do 31 sierpnia w godz. 10.00-18.00. Pozostała infrastruktura była
dostępna przez cały rok.
Na postawie Uchwały Nr XXIII/146/20 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 marca 2020 r.
w okresie od 26 czerwca do 30 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia wykazu kąpieliska na
rok 2020 na terenie Miasta Gminy Łosice oraz określenia sezonu kąpielowego, utworzono
kąpielisko na Zalewie Łosickim. Kąpielisko było czynne 7 dni w tygodniu, w godz. 10:0018:00 Administratorem kąpieliska był Łosicki Dom Kultury.
W 2020 r. w Łosickim Centrum Informacji działał również Punkt Informacji Turystycznej.
Punkt czynny był w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Turyści mogli uzyskać
informacje na temat Miasta i Gminy Łosice, powiatu łosickiego i regionu. W punkcie dostępne
były m. in., bezpłatne mapki, ulotki, foldery turystyczne promujące Miasto i Gminę Łosice
oraz region.
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Na terenie Miasta i Gminy Łosice nad zapewnieniem ładu i bezpieczeństwa publicznego
czuwają następujące służby:






Komenda Powiatowa Policji w Łosicach
Państwowa Straż Pożarna w Łosicach
Straż Miejska w Łosicach
Ochotnicze Straże Pożarne w miejscowościach: Łosice, Niemojki, Czuchleby, Meszki,
Łuzki, Szańków
w sytuacjach kryzysowych inspektorat ds. Zarządzania Kryzysowego przy Starostwie
Powiatowym w Łosicach.

Tabela 36.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Treść
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Obrona cywilna
Straż gminna (miejska)

Plan

Wykonanie

Wskaźnik

378 245,00 306 506,60 81,03
197 250,00
6 000,00
174 995,00

153 588,69
6 000,00
146 917,91

77,86
100,00
83,96

8.1. Komenda Powiatowa Policji w Łosicach
8.1.1. Miasto Łosice
W 2020 roku w rejonie służbowym obejmującym miasto Łosice dokonano 137 przestępstw
tj. 12 przestępstw przeciwko rodzinie, 6 gróźb karalnych, 6 uporczywe nękanie, 11 kradzieży,
5 kradzieży z włamaniem, 4 uszkodzeń mienia, 6 wypadków drogowych, 4 przywłaszczenia,
12 oszustw, 17 kierowań w stanie nietrzeźwości, 5 przeciwko wiarygodności dokumentów,
1 znieważenie funkcjonariusza, 4 fałszywe alarmy, 1 sprowadzenie zdarzenia powszechnego
niebezpieczeństwa, 5 niestosowań się do zakazu sądowego, 2 z Ustawy o Przeciwdziałaniu
Narkomanii, 1 narażenie człowieka na niebezpieczeństwo, 1 kierowanie pojazdem pomimo
cofniętych uprawnień, 2 nieumyślne spowodowanie śmierci, 6 spowodowanie lekkiego lub
średniego uszczerbku na zdrowiu, 1 nie alimentacja, 5 namowa do samobójstwa,
1 zakłócenie miru domowego, 7 oszustw komputerowych, 6 fałszowanie wskazań
drogomierza, 1 wyrób handel bronią bez zezwolenia, 1 fałszerstwo materialne,
1 niedopełnienie obowiązku w zakresie bhp, 1 usiłowanie kradzieży, 1 usiłowanie pomocy
w samobójstwie, 1 usiłowanie nieumyślnego spowodowania śmierci.
Na terenie miasta Łosice doszło do 293 wykroczeń z czego 107 popełniono w ruchu
drogowym oraz 51 przeciwko obyczajności publicznej, 48 przeciwko porządkowi
publicznemu, 32 kradzieże, 4 niezachowania ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,
8 uszkodzeń mienia, 25 spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, 7 wywołania
fałszywego alarmu i inne. Przeprowadzono 1543 interwencji policji.
Elementem wpływającym na stan bezpieczeństwa miasta jest ilość prowadzonych w tym
okresie procedur Niebieskie Karty. W minionym roku wszczęto 16 procedur, zakończone
zostało 12. Rejon miasta Łosice obsługiwany jest przez jednego dzielnicowego. W celu
zapobieżenia ewentualnym zjawiskom kryminalnym i patologiom społecznym, dzielnicowy
odbył 23 spotkania z przedstawicielami samorządów, seniorami, placówkami oświatowymi,
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społeczeństwem, gdzie rozpoznawał problemy, prowadził pogadanki i działania pod krypt.
„Bezpieczne wakacje", „Dzielnicowy bliżej nas", „ Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa",
propagował „Plan Priorytetowy", „ Bezpieczny na drodze". Udzielał porad, utrzymywał stałą
współpracę z PCPR, MGOPS, Sądami, Zespołem Interdyscyplinarnym, Samorządem. Ważną
informacją jest również powstanie w październiku 2016r. aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa" za pomocą której każdy obywatel może wskazać miejsca szczególnie
zagrożone. W akcji tej dzielnicowy również brał i bierze czynny udział.
8.1.2. Gmina Łosice
W 2020 roku w rejonie służbowym obejmującym gminę Łosice w porównaniu do roku 2019
nastąpił wzrost przestępstw o 13. Odnotowano spadek wykroczeń o 3.
W 2020 roku na terenie gminy Łosice odnotowano 58 przestępstw tj: 18 przestępstw
przeciwko mieniu, 17 przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (w tym doszło
do 3 wypadków drogowych), 9 przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, 6 przestępstw
przeciwko rodzinie, 2 przestępstwa przeciwko wolności, 4 przestępstwa przeciwko
bezpieczeństwu powszechnemu, 1 przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu,
1 przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych. Ponadto zatrzymano
11 nietrzeźwych kierujących.
Na terenie gminy Łosice doszło do 57 wykroczeń z czego 34 wykroczeń zostało popełnione
w ruchu drogowym ( głównie kolizje drogowe oraz kierowanie pojazdami w stanie po użyciu
alkoholu), 5 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, 5 wykroczenia przeciwko
mieniu, 2 wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, 2 wykroczenia
przeciwko obyczajności publicznej, 4 wykroczenia przeciwko szkodnictwu leśnemu i polnoogrodowemu, 4 wykroczenia przeciwko zdrowiu, 1 wykroczenie z ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Rejon Gminy Łosice obsługiwany jest przez jednego Dzielnicowego wspieranego przez
Funkcjonariuszy Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego, Funkcjonariuszy Ogniwa Ruchu
Drogowego, oraz Funkcjonariuszy Prewencji Kryminalnej. Elementem wpływającym na stan
bezpieczeństwa gminy jest ilość prowadzonych w tym okresie procedur Niebieskie Karty.
W minionym roku wszczęto 5 procedur Niebieskie Karty, z czego 3 zostały zakończone.
Ponadto Komenda Powiatowa Policji w Łosicach na terenie Gminy Łosice przeprowadziła
565 interwencji. Przeprowadzono 17 spotkań środowiskowych. Dla eliminacji przemocy
w rodzinie oraz nadużywania alkoholu kierowano wnioski o leczenie odwykowe do MGKRPA
w Łosicach, utrzymywano współpracę z samorządem lokalnym PCPR, MGOPS, Placówkami
Oświatowymi.
Ważną informacją jest również powstanie w 2016r. aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa. Za jej pomocą każdy obywatel może wskazać miejsce w którym jest
zagrożone społeczeństwo lub porządek publiczny. Na terenie Gminy Łosice społeczeństwo
w 2020r. zaznaczyło 6 miejsc zagrożonych tj. używanie środków odurzających, wypalanie
traw, grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, osoba bezdomna potrzebująca
pomocy, żebractwo. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa dostępna jest na stronie
www.policia.pl. Informacje na powyższy temat były szeroko promowane na terenie Gminy
Łosice jak i całego powiatu podczas spotkań środowiskowych.
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8.2. Straż Miejska w Łosicach
Stan etatowy: 2 funkcjonariuszy, służba w systemie dwuzmianowym.
Działania Straży Miejskiej:









5 mandatów na kwotę 1900 zł,
Interwencje - 239,
pouczenia - 108,
konwoje - 22,
wspólne patrole z funkcjonariuszami KPP - 75,
kontrole osób przebywających na kwarantannie - 652.
Pomoc w dystrybucji paczek żywnościowych i maseczek ochronnych dla mieszkańców,
współdziałanie: z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łosicach, Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, Dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji w
Łosicach, Kuratorem sądowym, Urzędem Miasta i Gminy w Łosicach, radnymi, sołtysami,
Zarządzaniem Kryzysowym przy Starostwie Powiatowym w Łosicach, PSP w Łosicach,
OSP z terenu Miasta i Gminy Łosice. Spółką KOM-GAZ oraz placówkami oświatowymi.

W związku z pandemią COVID-19, decyzją Wojewody Mazowieckiego w okresie od marca do
czerwca 2020 r., a następnie od października 2020 r. do nadal SM została włączona w
struktury Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.
W miesiącu czerwcu 2020 r. odbyła się kontrola z Komendy Wojewódzkiej Policji z Radomia,
która wypadła pozytywnie. Nie skierowano żadnych wniosków pokontrolnych.
Straż Miejska w 2020 roku nadzorowała prac 12 osób skierowanych przez Powiatowy Urząd
Pracy w Łosicach od kwietnia do grudnia 2020 r. Pracownicy wykonywali prace remontowe,
drogowe, porządkowe np. układanie kostki, koszenie zieleni, remonty, renowacje placów
zabaw w rejonie miasta i gminy Łosice.

8.3. Wybrane działania podejmowane w związku z pandemią
COVID-19
1. Maseczki dla Polski.
W ramach ogólnopolskiej akcji Maseczka dla Polski, na w wniosek Burmistrza Miasta i
Gminy Łosice kwietniu 2020 r. do mieszkańców trafiło ponad 10 tys. atestowanych
maseczek wielokrotnego użytku. W dystrybucję maseczek zaangażowali się, radni,
sołtysi, strażacy OSP, pracownicy i dyrekcja Przedszkola Samorządowego Nr 1 w
Łosicach, przedstawiciele spółki Kom-Gaz, spółdzielni Łosiczanka oraz wspólnoty
mieszkaniowe, Straż Miejska, pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz Urzędu Miasta i Gminy.
2. „Łosice szyją maseczki”.
W ramach oddolnej inicjatywy mieszkańców koordynowanej przez Łosicki Dom Kultury
10.000 maseczek oraz 2000 przyłbic trafiło m. in. do seniorów i podopiecznych M-GOPS
w Łosicach oraz służb medycznych i mundurowych w regionie. Akcja wspierana przez
Samorząd Miasta i Gminy Łosice została doceniona w plebiscycie Katolickiego Radia
Podlasie „Top Regionu 2020” w kategorii Inicjatywa Społeczna.
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3. Pomoc dla osób będących na czasowej kwarantannie oraz dla osób
najbardziej potrzebujących.
Bezpieczną dystrybucję paczek żywnościowych przygotowanych przez pracowników
M-GOPS w Łosicach w ramach wsparcia z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
zapewnili: strażacy OSP Niemojki, OSP Łosice, OSP Łuzki, OSP Meszki, OSP Czuchleby,
OSP Szańków, strażacy z KP PSP w Łosicach, oraz Straż Miejska w Łosicach i Radni MiG
Łosice.

8.4. Wybrane inwestycje w zakresie bezpieczeństwa
1. Zakup nowego wozu bojowego dla OSP Niemojki
Finansowanie:
 Miasto i Gmina Łosice – 375 000,00 zł
 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (dotacja dla Miasta i Gminy Łosice) 100 000,00. zł
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 350 000,00 zł
 Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy 110 000,00 zł
 Fundacja Orlen - 100 000,00. zł
 OSP Niemojki - 660,00 zł.
2. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Niemojki
(nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy, akumulator 6 szt.,
ładowarka 230V 3 szt., zestaw strongarm).
Koszt całkowity 153 061,22 zł w tym dotacja z Funduszu Sprawiedliwości 150 000 zł.
3. Wymiana rynien w budynku strażnicy OSP w Łosicach
Finansowanie:
 MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP–2020 – Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego. 20 000,00 zł.
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Tabela 37. Realizacja uchwał Rady Miasta i Gminy Łosice w 2020 r.
Lp.

Tytuł uchwały

Data
podjęcia
29.01.20

Numer
uchwały
XX/134/20

1.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice

2.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/128/19 z dnia 27
grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udziałów lub akcji przez Burmistrza Miasta i Gminy Łosice

29.01.20

XX/135/20

29.01.20

XX/136/20

29.01.20

XX/137/20

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/108/19 Rady Miasta i
Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty dla
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz
określenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki opłaty
podwyższonej
w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku

29.01.219

XX/138/20

29.01.2020

XX/139/20

w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły
wyższe i inne podmioty, których zadania statutowe
obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz
specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie
może być przyznane
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łosice na lata 2020 – 2028

27.02.2020

XXI/140/20

27.02.2020

XXI/141/20

9.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku

27.02.2020

XXI/142/20

10.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej zabudowanej położonej w Czuchlebach nr 60,
stanowiącej własność Gminy Łosice
w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łosice na lata 2020-2028

12.03.2020

XXII/143/20

12.03.2020

XXII/144/20

12.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku

12.03.2020

XXII/145/20

13.

w sprawie określenia wykazu kąpieliska na rok 2020 na
terenie Miasta Gminy Łosice oraz określenia sezonu
kąpielowego
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta i gminy łosice na 2020 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku

26.03.2020

XXIII/146/20

26.03.2020

XXIII/147/20

26.03.2020

XXIII/148/20

3.
4.
5.

6.

7.

8.

11.

14.
15.
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Realizacja
zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały
zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały
zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały
zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały
zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały

dochody i wydatki
realizowane
według przyjętego
planu
zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały

realizacja zgodnie
z planem
przyjętym w WPF
dochody i wydatki
realizowane
według przyjętego
planu
zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały
realizacja zgodnie
z planem
przyjętym w WPF
dochody i wydatki
realizowane
według przyjętego
planu
zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały
zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały
dochody i wydatki
realizowane
według przyjętego
planu

Raport o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2020 rok
Lp.

Tytuł uchwały

16.

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od
nieruchomości dla grup przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej położonej w Łosicach przy ul. Międzyrzeckiej,
stanowiącej własność Gminy Łosice
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łosice na lata 2020-2028

17.
18.

Data
podjęcia
11.05.2020

Numer
uchwały
XXIV/149/20

Realizacja

11.05.2020

XXIV/150/20

11.05.2020

XXIV/151/20

zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały
realizacja zgodnie
z planem
przyjętym w WPF
dochody i wydatki
realizowane
według przyjętego
planu
zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały

zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały

19.

w sprawie w zmian w budżecie gminy w 2020 roku

11.05.2020

XXIV/152/20

20.

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/121/19 Rady Miasta i
Gminy Łosice z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta
i Gminy Łosice na 2020 rok
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zespołu dworskoparkowego położonego w Toporowie, stanowiącego
własność Gminy Łosice
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości gruntowych położonych w
Łosicach, stanowiących własność Gminy Łosice na rzecz
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w
Tarnowie
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości położonej w Łosicach, stanowiącej
własność Gminy Łosice na rzecz Polskiej Spółki
Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

22.06.2020

XXV/153/20

22.06.2020

XXV/154/20

22.06.2020

XXV/155/20

zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały
w trakcie realizacji

22.06.2020

XXV/156/20

w trakcie realizacji

22.06.2020

XXV/157/20

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Łosickiemu w 2020 r. na zapewnienie wkładu własnego
powiatu (Organizatora) w ramach Funduszu Rozwoju
Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej na 2020 rok
w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łosice na lata 2020-2028

22.06.2020

XXV/158/20

zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały
zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały

22.06.2020

XXV/159/20

27.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku

22.06.2020

XXV/160/20

28.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łosice na lata 2020-2028

8.07.2020

XXVI/161/20

29.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku

8.07.2020

XXVI/162/20

30.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w
Mieście i Gminie Łosice na rok szkolny 2020/2021

8.07.2020

XXVI/163/20

31.

w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Wspierania
Rodziny na lata 2020-2022

8.07.2020

XXVI/164/20

21.
22.

23.

24.
25.

26.
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realizacja zgodnie
z planem
przyjętym w WPF
dochody i wydatki
realizowane
według przyjętego
planu
realizacja zgodnie
z planem
przyjętym w WPF
dochody i wydatki
realizowane
według przyjętego
planu
zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały
zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały
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Lp.

Tytuł uchwały

Data
podjęcia
23.07.2020

Numer
uchwały
XXVII/165/20

32.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice
wotum zaufania

33.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta
i Gminy Łosice wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2019 rok
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

23.07.2020

XXVII/166/20

23.07.2020

XXVII/167/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze
przetargu nieruchomość gruntowej położonej w Łosicach,
stanowiącej własność Gminy Łosice
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości,
stanowiącymi własność Gminy Łosice
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Łosickiemu w 2020 ro na realizację zadania inwestycyjnego
p.n. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 202W Zakrze –
Biernaty średnie – do drogi nr 698 w miejscowości Stare
Biernaty, Biernaty średnie na odcinku od km 2+467 do km
4+270, o długości 1,803 km”
w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku

23.07.2020

XXVII/168/20

23.07.2020

XXVII/169/20

23.07.2020

XXVII/170/20

23.07.2020

XXVII/171/20

39.

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z miejsca
rekreacyjnego przy „Zalewie Łosickim”

31.08.2020

XXVIII/172/20

40.

w sprawie zachowania integralności Województwa
Mazowieckiego

31.08.2020

XXVIII/173/20

41.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łosice na lata 2020-2028

31.08.2020

XXVIII/174/20

42.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku

31.08.2020

XXVIII/175/20

43.

w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Łosice do
wykonywania działalności w zakresie usług
telekomunikacyjnych
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej, stanowiącej własność Gminy Łosice

14.09.2020

XIX/176/20

14.09.2020

XIX/177/20

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/121/19 Rady Miasta i
Gminy Łosice z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie
uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta
i Gminy Łosice na 2020 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łosice na lata 2020-2028

14.09.2020

XIX/178/20

14.09.2020

XIX/179/20

47.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku

14.09.2020

XIX/180/20

48.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łosice na lata 2020-2028

28.09.2020

XXX/181/20

49.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku

28.09.2020

XXX/182/20

34.
35.
36.
37.

38.

44.
45.

46.
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Realizacja
zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały
zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały
zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały
zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały
zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały
utraciła moc

dochody i wydatki
realizowane
według przyjętego
planu
zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały
zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały
realizacja zgodnie
z planem
przyjętym w WPF
dochody i wydatki
realizowane
według przyjętego
planu
zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały
w trakcie realizacji
(akt notarialny
31.05.21r.)
zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały
realizacja zgodnie
z planem
przyjętym w WPF
dochody i wydatki
realizowane wg
przyjętego planu
realizacja zgodnie
z planem
przyjętym w WPF
dochody i wydatki
realizowane wg
przyjętego planu

Raport o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2020 rok
Lp.

Tytuł uchwały

Data
podjęcia
4.11.2020

Numer
uchwały
XXXI/183/20

50.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łosice na lata 2020-2028

51.
52.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku

4.11.2020

XXXI/184/20

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na
rok 2021 na obszarze miasta i Gminy Łosice
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

30.11.2020

XXXII/185/20

30.11.2020

XXXII/186/20

54.

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od
środków transportowych na rok 2021

30.11.2020

XXXII/187/20

55.

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta i
Gminy Łosice z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie poboru
podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób
fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty
dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz
określenia stawki opłaty podwyższonej
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta i
Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2021 rok
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego podjęcia
działań zapewniających utrzymanie płynności finansowej, w
szczególności w zakresie finansowania oświaty oraz
wdrożenia mechanizmów wsparcia rekompensujących
samorządom zmniejszone wpływy z udziału w podatku
dochodowym od osób fizycznych OPIT) i osób prawnych
(CIT)
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta i Gminy Łosice
dotyczącego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami oraz
potrzeby pilnych zmian ustawowych dotyczących sfery
funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności
dla Miasta i Gminy Łosice”

30.11.2020

XXXII/188/20

30.11.2020

XXXII/189/20

zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały

30.11.2020

XXXII/190/20

30.11.2020

XXXII/191/20

zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały
zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały

30.11.2020

XXXII/192/20

zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały

30.11.2020

XXXII/193/20

zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały

30.11.2020

XXXII/194/20

62.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej, stanowiącej własność Gminy Łosice

30.11.2020

XXXII/195/20

63.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łosice

30.11.2020

XXXII/196/20

64.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 r.

30.11.202

XXXII/197/20

65.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łosice

9.12.2020

XXXIII/198/20

zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały
niezrealizowana,
wnioskodawca
cofnął wniosek o
sprzedaż
realizacja zgodnie
z planem
przyjętym w WPF
dochody i wydatki
realizowane
według przyjętego
planu
zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały

53.

56.

57.
58.

59.

60.

61.
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Realizacja
realizacja zgodnie
z planem
przyjętym w WPF
dochody i wydatki
realizowane wg
przyjętego planu
zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały
zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały
zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały
zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały

Raport o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2020 rok
Lp.

Tytuł uchwały

66.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/190/20 z dnia 30
listopada 2020 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Łosickiemu w 2020 roku na realizację zadania p.n. :
Remont drogi powiatowej Nr 2025W Zakrze-Biernaty
średnie - do drogi nr 698 na odcinku Stare Biernaty – do
drogi 698”
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łosice

67.

68.

Data
podjęcia
9.12.2020

Numer
uchwały
XXXIII/199/20

Realizacja

9.12.2020

XXXIII/200/20

zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały

9.12.2020

XXXIII/201/20

realizacja zgodnie
z planem
przyjętym w WPF
dochody i wydatki
realizowane
według przyjętego
planu
zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały
zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały
zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały
zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały

zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały

69.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku

9.12.2020

XXXIII/202/20

70.

w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
terenie Miasta i Gminy Łosice na 2021 rok
w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii

30.12.2020

XXXIV/203/20

30.12.2020

XXXIV/204/20

72.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łosicach

30.12.2020

XXXIV/205/20

73.

w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar
Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Łosice na lata
2021-2025
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady
Miasta i Gminy Łosice na 2021 rok

30.12.2020

XXXIV/206/20

30.12.2020

XXXIV/207/20

75.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta i Gminy
Łosice na 2021 rok

30.12.2020

XXXIV/208/20

76.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łosice

30.12.2020

XXXIV/209/20

77.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku

30.12.2020

XXXIV/210/20

78.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice
na lata 2021-2030
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na 2021 rok

30.12.2020

XXXIV/211/20

zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały
zrealizowano
zgodnie z treścią
uchwały
realizacja zgodnie
z planem
przyjętym w WPF
dochody i wydatki
realizowane
według przyjętego
planu
w trakcie realizacji

30.12.2020

XXXIV/212/20

w trakcie realizacji

71.

74.

79.
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X.

Fundusze zewnętrzne

10.1. Wnioski o dofinansowanie złożone przez Miasto i Gminę Łosice w 2020 r.
Analizując działania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, na uwagę zasługuje fakt, że Łosice znalazły się w gronie krajowych
liderów w kategorii wydatkowania środków unijnych. Wg Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, które opracowuje rankingi na
podstawie danych statystycznych, nasze Łosice znalazły się na 6 pozycji wśród miast powiatowych w rankingu podsumowującym wydatki ze
środków unijnych w latach 2014-2019. Pamiątkowy dyplom odebrał 8 października, burmistrz miasta i gminy Łosice, Mariusz Kucewicz podczas
Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach. To kolejna, wysoka lokata naszego miasta w rankingu „Wspólnoty”. Wg raportu
„Polityka podatkowa gmin 2013–2015”, Łosice zajęły 7. miejsce pod względem średniej stawki podatków w rankingu miast powiatowych.
Tabela 38. Wnioski o dofinansowanie złożone przez Miasto i Gminę Łosice w 2020 r.

Lp.

Nazwa projektu

1.

Wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego o przyznanie
pomocy finansowej ze środków
województwa mazowieckiego na
zadanie OSP-2020 (zakup
samochodu dla OSP Niemojki)
Łosice, zabezpieczenie i
wyeksponowanie, pozostałości
kamiennej wieży ratuszowej z XVI
w. w Łosicach Skwer im. Króla
Aleksandra Jagiellończyka

2.

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego w
Warszawie

800 000,00

Całkowite
Dofinansowanie
wydatki
kwalifikowalne zł
%
(zł)
800 000,00
100 000,00
12,5

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków
w Warszawie

512 385,93

512 385,93

Źródło
dofinansowania

Całkowita
wartość
projektu (zł)

233 852,94

45,64

Zakres projektu
(krótka charakterystyka)
Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem
ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe.

Roboty ziemne: uzupełnienie i odtworzenie kamiennych
fundamentów wieży, schodów drewnianych oraz pieca oraz
wykonanie fundamentu pod słup konstrukcji nośnej pod
panele szklane, wykonanie drenażu wokół fundamentów
wieży, instalacji kanalizacji odwadniającej wnętrze , oraz
wentylacji grawitacyjnej, wykonanie instalacji elektrycznej
zasilającej podświetlenie fundamentów oraz podświetlenie
gablot wystawowych, wycięcie w ścianie żelbetonowej
otworu na drzwi i montaż drzwi stalowych, wykonanie
konstrukcji nośnej pod panele szklane, prace wykończeniowe
(obsypanie fundamentów, wykonanie podłoża z drobnych
kamieni, montaż gablot wystawowych, montaż kratek
wentylacyjnych, montaż opraw oświetleniowych itp.) montaż
paneli szklanych z powłoką antypoślizgową

Raport o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2020 rok

Mazowiecki
Instrument
Wsparcia Ochrony
Powietrza
MAZOWSZE 2020
Inwentaryzacja indywidualnych
Mazowiecki
źródeł ciepła oraz przeprowadzenie Instrument
audytów na terenie Miasta i Gminy Wsparcia Ochrony
Łosice
Powietrza
MAZOWSZE 2020
Zakup sprzętu ratowniczoFundusz
gaśniczego dla OSP w Niemojkach Sprawiedliwości

20 000,00

Całkowite
Dofinansowanie
wydatki
kwalifikowalne zł
%
(zł)
20 000,00
10 000,00
50,00

199 637,00

199 637,00

199 637,00

100,00

150 000,00

150 000,00

140 000,00

93,00

6.

Budowa dwóch świetlic wiejskich w Rządowy Fundusz
miejscowościach Świniarów i
Inwestycji
Biernaty Średnie
Lokalnych

1 700 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

100,00

7.

Budowa ciągu pieszo-jezdnego od
ul. Majora Zenona do ulicy
Spacerowej (dojście do ogródków
działkowych) w Łosicach.

630 000,00

630 000,00

630 000,00

100,00

Lp.

Nazwa projektu

3.

Aktualizacja Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy
Łosice

4.

5.

Źródło
dofinansowania

Rządowy Fundusz
Inwestycji
Lokalnych

Całkowita
wartość
projektu (zł)
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Zakres projektu
(krótka charakterystyka)
Zadanie polegało na wykonaniu aktualizacji Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Łosice wraz z
przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zadanie polegało na przeprowadzeniu inwentaryzacji
indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy
Łosice (liczba budynków podlegających inwentaryzacji,
zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Łosice – ok. 2 900
budynków, metoda: wywiad bezpośredni
Zadanie zakup narzędzi hydraulicznych: nożyce hydrauliczne
S 378 EWXT szt. 1, rozpieracz ramieniowy SP 555 EWXT
szt. 1, rozpieracz kolumnowy R 522 EWXT szt. 1, akumulator
9 Ah do EWXT szt. 6, ładowarka 230 V do EWXT szt. 3,
zestaw Strongarmkpl. 1, w tym: nożyce, Końcówki kombi
(kpl), końcówki do wyważania drzwi (kpl), akumulator Li-ion
ładowarka 230 V
Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch świetlic
wiejskich w miejscowościach Świniarów i Biernaty Średnie.
Projekt zakłada budowę obiektów od podstaw, ujęto również
koszty nadzorów inwestorskich. Powstała infrastruktura
służyć będzie rozwijaniu działalności lokalnych stowarzyszeń,
takich jak Koła Gospodyń Wiejskich, zachęci do aktywizacji
okolicznych mieszkańców co sprzyjać będzie umacnianiu
więzi sąsiedzkich i ponadregionalnych, dzięki możliwości
organizowaniu spotkań i różnego rodzaju wydarzeń.
Przedmiotem inwestycji jest budowa ciągu pieszo-jezdnego
od ul. Majora Zenona do ulicy Spacerowej (dojście do
ogródków działkowych) w Łosicach. Inwestycja
zlokalizowana jest na działkach nr 293/2, 291/2, 286/3. Ciąg
powstanie z kostki brukowej o grubości 8 cm na długości
około 250 m i szerokości 6 m. Konstrukcja mostu powstanie
z blach falistych kołowo-owalnych, posadowiona na
materacu z gabionów z wypełnieniem kruszywem
kamiennym.

Raport o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2020 rok

Lp.

Nazwa projektu

8.

Rozbudowa Przedszkola
Rządowy Fundusz
Samorządowego nr 1 w Łosicach w Inwestycji
celu utworzenia w rozbudowanej
Lokalnych
części żłobka

3 300 000,00

Całkowite
Dofinansowanie
wydatki
kwalifikowalne zł
%
(zł)
3 300 000,00
3 300 000,00
100,00

9.

Modernizacja stadionu miejskiego

Rządowy Fundusz
Inwestycji
Lokalnych

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

100,00

10.

Termomodernizacja budynków
Rządowy Fundusz
Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach i Inwestycji
budynku Łosickiego Domu Kultury Lokalnych

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,000

100,00

11.

Zagospodarowanie zieleńca w
Łosicach

Rządowy Fundusz
Inwestycji
Lokalnych

500 000,00

500 000,00

500 000,00

100,00

12.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
we wsi Niemojki oraz budowa
kanalizacji we wsiach Patków,

Rządowy Fundusz
Inwestycji
Lokalnych

16 100 000,00

16 100 000,00

16 100 000,00

100,00

Źródło
dofinansowania

Całkowita
wartość
projektu (zł)
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Zakres projektu
(krótka charakterystyka)
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Przedszkola
Samorządowego nr 1 w Łosicach w celu utworzenia w
rozbudowanej części żłobka. Obecnie na terenie Miasta i
Gminy Łosice nie funkcjonuje tego typu placówka. Jej
utworzenie jest inwestycją pożądaną przede wszystkim
społecznie, z uwagi jednak na ograniczenia budżetowe do
tej pory gmina nie dysponowała środkami na jej realizację.
Żłobek będzie obejmował powierzchnię 300m2.
Modernizacja stadionu miejskiego: wymiana darni na płycie
boiska, system drenażu i nawodnienia, przyłącze kanalizacji
deszczowej, pompownia podnosząca ciśnienie, przyłącze
elektryczne do systemu oświetlenia boiska wraz z masztami i
lampami, system monitoringu i serwerownia, system
nagłośnienia, budka komentatora, tablica wyników,
piłkochwyty z bramkami, trybuny z zadaszeniem, ogrodzenie
stadionu, bieżnia i skocznia, bieżnia z torami, stadion
lekkoatletyczny.
Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w
Łosicach i budynku Łosickiego Domu Kultury obejmie
następujące elementy: docieplenie stropodachu, wymiana
opraw oświetleniowych, modernizacja instalacji c.o.,
technologia kotłowni gazowej, instalacja fotowoltaiczna.
Zagospodarowanie zieleńca w Łosicach, dz. nr ewid.
417/2,ul. Piłsudskiego 6. Zakres robót obejmuje rozbiórkę
ścieżek pieszych z betonu asfaltowego, rozbiórkę murku
betonowego, wycinkę wraz z karczowaniem pni drzew,
wykonanie robót ziemnych; wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej, ustawienie obrzeża betonowego, wykonanie
murku oporowego z koszy gabionowych ocynkowanych z
wypełnieniem kamieniami, wykonanie nawierzchni
trawiastych i nasadzeń drzew i krzewów, wyłożenie terenu
włókniną i korą, dostawę i montaż ławek parkowych, koszy
na śmieci, oświetlenie.
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej
we wsi Niemojki oraz budowa kanalizacji we wsiach Patków,
Biernaty Średnie, Świniarów, Woźniki oraz Czuchleby.
Planuje się budowę sieci grawitacyjnej (6 sztuk), sieci
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Lp.

Nazwa projektu

Źródło
dofinansowania

Całkowita
wartość
projektu (zł)

Całkowite
Dofinansowanie
wydatki
kwalifikowalne zł
%
(zł)

Zakres projektu
(krótka charakterystyka)

Biernaty Średnie, Świniarów,
Woźniki oraz Czuchleby

tłoczonej (6 sztuk), przepompowni ścieków (12 sztuk) oraz
przyłącza kanalizacyjnego (17 sztuk). Ponadto zaplanowano
budowę oczyszczalni ścieków z osadnikiem wstępnym,
złożem biologicznym, komorą sedymentacyjną oraz szafą
zasilająco-sterowniczą.
Modernizacja stadionu miejskiego: wymiana darni na płycie
boiska, system drenażu i nawodnienia, przyłącze kanalizacji
deszczowej, pompownia podnosząca ciśnienie, przyłącze
elektryczne do systemu oświetlenia boiska wraz z masztami i
lampami, system monitoringu i serwerownia, system
nagłośnienia, budka komentatora, tablica wyników,
piłkochwyty z bramkami, trybuny z zadaszeniem, ogrodzenie
stadionu, bieżnia i skocznia, bieżnia z torami, stadion
lekkoatletyczny.
Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w
Łosicach i budynku Łosickiego Domu Kultury obejmie m.in.
następujące elementy: docieplenie stropodachu, wymiana
opraw oświetleniowych, modernizacja instalacji c.o.,
technologia kotłowni gazowej, instalacja fotowoltaiczna.
- cykl 2dniowych imprez organizowanych przez każdego
partnera (łącznie 4 imprezy)
-2 dniowe szkolenie z zakresu współpracy międzynarodowej
oraz nowoczesnych metod promocji i zarządzania kulturą

13.

Modernizacja stadionu miejskiego

Rządowy Fundusz
Inwestycji
Lokalnych

1 500 000,00

1 500 000,00

1 350 000,00

90,00

14.

Termomodernizacja budynków
Rządowy Fundusz
Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach i Inwestycji
budynku Łosickiego Domu Kultury Lokalnych

1 550 000,00

1 550 000,00

1 395 000,00

90,00

15.

Transgraniczny festiwal kultur

88 728,00 EU

59 200,20 EU

66,72

16.

„Zabezpieczenie i
wyeksponowanie zabytkowych
fundamentów wieży w parku im.
Króla Aleksandra Jagiellończyka
przy ul. Rynek w Łosicach”
Wymiana rynien w budynku
strażnicy OSP w Łosicach

Program
88 728,00 EU
Współpracy
Transgranicznej
PL-BY-UA 20142020
Powszechny Zakład 517 838,00
Ubezpieczeń
Społecznych sponsoring

517 838,00

290 000,00

56,01

- Zabezpieczenie i wyeksponowanie zabytkowych
fundamentów wieży w Łosicach (działka 528 w centrum
miasta) i organizacja imprezy otwierającej.

20 000,00

20 000,00

20 000,00

100,00

Wymiana rynien w budynku strażnicy OSP w Łosicach

5 289 431,63

5 083 760,28

4 321 196,20

85,00

Zakres projektu:
Modernizacja Łosickiego Domu Kultury

17.

18.

MAZOWIECKIE
STRAŻNICE OSP–
2020 – Urząd
Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego
Poprawa zarządzania i innowacyjne Działanie 1.
wykorzystanie infrastruktury w
„Poprawa
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Lp.

Nazwa projektu
gminie Łosice do prezentacji
wielokulturowego dziedzictwa
gminy

Źródło
dofinansowania

Całkowita
wartość
projektu (zł)

Całkowite
Dofinansowanie
wydatki
kwalifikowalne zł
%
(zł)

Zakres projektu
(krótka charakterystyka)






zarządzania
dziedzictwem
kulturowym”
w ramach MF EOG
2014 – 2021 (tzw.
Fundusze
norweskie)















19.

Modernizacja hali sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 2 im.
Mikołaja Kopernika w Łosicach”

20.

Publiczny Internet dla każdego w
Łosicach

Mazowiecki
Instrument
Wsparcia
Infrastruktury
Sportowej
MAZOWSZE 2020
- Urząd
Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego
Program
Operacyjny Polska
Cyfrowa

266 667,00

266 667,00

200 000,00

75,00 




64 368,00

64 368,00

64 368,00

100,00
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Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łuzki
Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Meszki
Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rudnik
Budowa Świetlicy Wiejskiej w Świniarowie
Utworzenie Łosickiej Izby Historycznej w budynku
Transgranicznego Centrum Dialogu Kultur.
Organizacja Dni Kultury Islandzkiej w Łosicach,
zebranie i opracowanie wypowiedzi mieszkańców o lokalnym
dziedzictwie kulturowym (w formie audio-wideo)
przygotowanie strony www do łączenia oferty kulturalnej z
biznesem
opracowanie filmików promujących lokalne instytucje
działające w obszarze kultury
organizacja spotkania promujące wielokulturowość łosicką
utworzenie Łosickiej Izby Historycznej (Łosice – TCDK)
organizacja teatrzyków przez podmioty zewn.
zajęcia prowadzone przez animatora kultury
warsztaty artystyczne
zajęcia muzyczne
warsztaty kulinarne
studia podyplomowe (zarządzanie kulturą/menedżer kultury)
szkolenia: z obsługi zakupionego sprzętu nagłaśniającego,
zarządzanie w kulturze, jak nagrać filmik promocyjny
wyposażenie modernizowanych obiektów
wymiana grzejników na sali gimnastycznej
modernizacja podłogi
odtworzenie ścian i sufitów
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe
nadzór inwestorski

Budowa hotspotów na terenie miasta Łosice: Punkty
Zewnętrzne: dworzec PKS, plac zabaw przy ul. Majora
Zenona, Plac Zabaw NIVEA, Targowica, Park im. Króla
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Lp.

Nazwa projektu

21.

Zakup samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Niemojkach

22.

Zabezpieczenie i wyeksponowanie
zabytkowych fundamentów wieży
w parku im. Króla Aleksandra
Jagiellończyka przy ul. Rynek w
Łosicach
Zakup i montaż oświetlenia na
stadionie miejskim w Łosicach

23.
24.

Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Niemojki – działka
ewidencyjna 1356/14”

25.

Środki Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 dla gmin i powiatów

26.

Zgłoszenie do udziału w projekcie
pilotażowym Centrum Wsparcia
Doradczego

Źródło
dofinansowania

Całkowita
wartość
projektu (zł)

Całkowite
Dofinansowanie
wydatki
kwalifikowalne zł
%
(zł)

Zakres projektu
(krótka charakterystyka)
Aleksandra Jagiellończyka, Zalew Łosicki, teren Łosickiego
Centrum Informacji, teren Łosickiego Domu Kultury; teren
Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Punkty wewnętrzne:
Urząd Miasta i Gminy w Łosicach, Przedszkole Samorządowe
nr 2 w Łosicach.
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla osp w
Niemojkach

Środki z budżetu
Województwa
Mazowieckiego
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego
Polska Fundacja
Narodowa

860 000,00

860 000,00

100.000,00

11,63 

542 385,98

542 385,98

442 385,98

81,60 

Zabezpieczenie i wyeksponowanie zabytkowych
fundamentów wieży w parku im. Króla Aleksandra
Jagiellończyka przy ul. Rynek w Łosicach oraz organizacja
imprezy otwierającej.

Moja Mała
Ojczyzna, Fundacja
BGK
Fundusz Dróg
Samorządowych
(zadania
realizowane od
2021 roku).
Rządowy Fundusz
Inwestycji
Lokalnych
Ministerstwo
Funduszy i Polityki
Regionalnej w
ramach Programu
Operacyjnego
Pomoc Techniczna

30 000,00

30 000,00

30 000,00

100,00

Zakup i montaż oświetlenia na stadionie miejskim w Łosicach

967 587,93

967 587,93

Ustala podmiot
przyznający
dotację

Do 
80,00

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niemojki –
działka ewidencyjna 1356/14

500 000,00

500 000,00

500 000,00

100,00

Inwestycje na terenie Miasta i Gminy Łosice

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie 
dotyczy

Pomoc ekspercka, w opracowaniu strategii terytorialnej dla
partnerstwa Razem dla rozwoju, powołanego z inicjatywy
MiG Łosice, w skład którego wchodzą: Miasto i Gmina
Łosice, Gmina Ceranów, Gmina Huszlew, Gmina Jabłonna
Lacka, Gmina Korczew, Miasto i Gmina Kosów Lacki, Powiat
Łosicki, Gmina Olszanka, Gmina Paprotnia, Gmina Platerów,
Gmina Przesmyki, Gmina Repki, Gmina Sabnie, Gmina
Sarnaki, Gmina Stara Kornica, Gmina Sterdyń.
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Źródło
dofinansowania

Całkowita
wartość
projektu (zł)

Całkowite
Dofinansowanie
wydatki
kwalifikowalne zł
%
(zł)
1 222 717,13
978 173,71
80,00

Zakres projektu
(krótka charakterystyka)

Lp.

Nazwa projektu

27.

Poprawa efektywności
energetycznej budynków Urzędu
Miasta i Gminy w Łosicach oraz
Łosickiego Domu Kultury

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Mazowieckiego,
działanie 4.2
Efektywność
energetyczna

1 537 783,23

28.

Zgłoszenie do S LGD – TDB
lokalizacji: nietypowej przystani”

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie
dotyczy

Zgłoszenie lokalizacji do montażu nietypowej przystani.

29.

Rozwój Spółdzielni Socjalnej
ŁOSICZANKA w ramach PIM

Środki pozostając
w dyspozycji
Stowarzyszenia
„Lokalna Grupa
Działania – Tygiel
Doliny Bugu”
Program
Operacyjny Pomoc
Techniczna

166 700,00

166 700,00

150 000,00

90,00

30.

„Zagospodarowanie otoczenia
cmentarza żydowskiego w
Łosicach”
MKiDN Groby i cmentarze wojenne
w kraju

Ministerstwo
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego

475 809,35

475 809,35

300 000,00

63,05

31.

Przebudowa drogi gminnej nr
200265W w miejscowości Patków

Środki budżetu
Województwa
Mazowieckiego w
zakresie budowy i
modernizacji dróg
dojazdowych do
gruntów rolnych

270 336,78

270 336,78

135 168,39

50,00

Projekt zakłada podjęcie działań wpływających na rozwój
Spółdzielni Socjalnej ŁOSICZANKA
Poprzez zakup sprzętu (m.in. minikoparki) i organizacji
szkoleń dla pracowników spółdzielni.
Kompleksowa modernizacja otoczenia cmentarza
żydowskiego w Łosicach, na działce o nr 417/2, na której
znajduje się brama wejściowa na kirkut Modernizacja
obejmuje: budowę nowych ścieżek pieszych, budowę
oświetlenia, nasadzenia nowych roślin, rekultywację
trawnika, ustawienie ławek i koszy na śmieci inne prace
budowlane, w tym rozbiórkowe i usunięcie części drzew;
utworzenie „alejki pamięci. Zorganizowane będzie uroczyste
odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz lekcje dla uczniów
łosickich szkół.
Przebudowa drogi gminnej nr 200265W w miejscowości
Patków
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Projekt dotyczy następujących działań modernizacyjnych
zaplanowanych dla obu budynków objętych projektem:
docieplenie stropodachu , wymiana głównych drzwi
wejściowych, modernizacja oświetlenia, modernizacja
instalacji c.o., modernizacja istniejącej kotłowni węglowej na
gazową w budynku UMiG i wykonanie nowej kotłowni
opalanej gazem ziemnym wysokometanowym w budynku
ŁDK, montaż instalacji fotowoltaicznej
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10.2. Umowy o dofinansowanie podpisane przez Miasto i Gminę Łosice w 2020 r.
Tabela 39. Umowy o dofinansowanie podpisane przez Miasto i Gminę Łosice w 2020 r.
Lp.

Nazwa projektu

Źródło dofinansowania

1.

e-Usługi w Mieście i Gminie Regionalny Program
Łosice oraz w Gminach
Operacyjny Województwa
Korczew, Paprotnia, Stara
Mazowieckiego
Kornica

Całkowita
wartość
projektu
1 755 611,40

Całkowite
wydatki
kwalifikow
1 745 611,40

Dofinansowanie
zł

%

1 396 489,12

80
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Zakres projektu
(krótka charakterystyka)
Projekt ma na celu udostępnienie
mieszkańcom gmin objętych projektem eusług umożliwiających komunikację na linii
mieszkaniec – Urząd bez kontaktu
osobistego. Celem niniejszego projektu jest
rozwój e-usług ,świadczonych na rzecz
mieszkańców przez Miasto i Gminę Łosice,
Gminę Korczew, Paprotnię i Starą Kornicę.
Niniejszy cel główny będzie realizowany
przez poniższe cele szczegółowe:
1. Budowę nowoczesnego systemu
umożliwiającego świadczenie e-usług,
2. Integrację systemu z platformami
finansowo – księgowymi urzędów,
3. Doposażenie urzędów w niezbędny
sprzęt teleinformatyczny,
4. Poprawę bezpieczeństwa przesyłu
danych oraz systemów IT,
5. Zintegrowanie systemów komputerowych
w celu możliwości świadczenia e-usług.
Niniejszy projekt obejmuje: budowę
dedykowanego oprogramowania do
świadczenia e-usług 3 i 4 poziomu
* Synchronizację oprogramowania z
systemem umożliwiającym świadczenie eusług niższego poziomu (np. newsletter –
dla osób niezidentyfikowanych poprzez
ePUAP, podpis kwalifikowany albo edowód)
* Uruchomienie e-usług umożliwiających
zdalne załatwianie spraw, w tym
dokonywanie Płatności

Nr i data
podpisania
umowy
RPMA.02.01.01-14d177/19 z dnia
12.11.2020 r.
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Całkowita
wartość
projektu
199 637,00

Całkowite
wydatki
kwalifikow
199 637,00

Dofinansowanie

Mazowiecki Instrument
Aktywizacji Sołectw 2020

19971,15

Zakup wyposażenia oraz
remont świetlicy wiejskiej
we wsi Dzięcioły

Mazowiecki Instrument
Aktywizacji Sołectw 2020

Remont dachu świetlicy
wiejskiej w Sołectwie
Meszki

Mazowiecki Instrument
Aktywizacji Sołectw 2020

Lp.

Nazwa projektu

Źródło dofinansowania

2.

Inwentaryzacja
indywidualnych źródeł
ciepła oraz
przeprowadzenie audytów
na terenie Miasta i Gminy
Łosice

Mazowiecki Instrument
Wsparcia Ochrony Powietrza
MAZOWSZE 2020

3.

Rozbudowa zaplecza
kulturalnego w
miejscowości Stare
Biernaty

4.

5.

zł

%

199 637,00

100

19971,15

9985,57

50

23903,87

23903,87

10 000,00

41,84

25 870,00

25 870,00

10 000,00

38,65
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Zakres projektu
(krótka charakterystyka)
Zadanie polegało na przeprowadzeniu
inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła
na terenie Miasta i Gminy Łosice (liczba
budynków podlegających inwentaryzacji,
zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy
Łosice – ok. 2 900 budynków, metoda:
wywiad bezpośredni
- montaż piłkochwytów za bramkami na
boisku do piłki nożnej, lekkich solidnych
konstrukcji zaopatrzonych w siatkę
polipropylenową lub polietylenową,
zabezpieczających boiska przed
wydostaniem się piłki poza obszar boiska;
-doposażenie altany znajdującej się na
terenie kompleksu sportowo –
rekreacyjnego poprzez montaż osłon
(plandek) na stelażu drewnianym;
-zakup traktorka-kosiarki do koszenia trawy
na boisku sportowym do piłki nożnej.
- Montaż dodatkowych drzwi wejściowych
oraz okna do ganku, usprawniających i
ułatwiających komunikację, a także montaż
jednej pary drzwi łączących ganek z salą
główną świetlicy
-zakup stołów i krzeseł, celem wyrównania
braków istniejącego wyposażenia.
W ramach zadania wnioskodawca planuje:
wymienić pokrycie dachowe (wymiana
blachy), wraz z położeniem folii izolującej
pod blachą; uzupełnienie więźby dachowej
poprzez montaż łat i kontrłat na krokwiach.
Same krokwie są w idealnym stanie nie
wymagającej interwencji. Beneficjent
planuje przedłużyć krokwie celem
przedłużenia okapu, stworzenia
dodatkowego miejsca umożliwiającego w
przyszłości wykonanie ocieplenia ściany
zewnętrznej.

Nr i data
podpisania
umowy
W/UMWMUU/UM/PZ/2889/202
0 z dnia 17.07.2020
r.

W/UMWMUU/UM/RW/1165/20
20/ z dnia 1.07.2020
r.

W/UMWMUU/UM/RW/1166./2
020/ z dnia
01.07.2020 r.

W/UMWMUU/UM/RW/1164/20
20/ z dnia 1.07.2020
r.
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Całkowita
wartość
projektu
30923,17

Całkowite
wydatki
kwalifikow
30923,17

Dofinansowanie

Mazowiecki Instrument
Aktywizacji Sołectw 2020

30736,82

30736,82

Środki z Budżetu
Województwa
Mazowieckiego; Instrument
wsparcia zadań ważnych dla
równomiernego rozwoju
województwa
mazowieckiego
MAZOWIECKIE STRAŻNICE
OSP–2020 - Urząd
Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego
Mazowiecki Instrument
Wsparcia Infrastruktury
Sportowej MAZOWSZE 2020
- Urząd Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego
Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

5 700 000,00

5 700 000,00

3 420 000,00

60,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

100,00

Wymiana rynien w budynku strażnicy OSP
w Łosicach

W/UMWMUU/UM/OR/738/202
0 z dn. 01.07.2020

158 000,00

158 000,00

80 000,00

50,63

Modernizacja podłogi

W/UMWMUU/UM/ES/3138/202
0 z dn. 29.07.2020

500 000,00

500 000,00

500 000,00

100,00

Inwestycje na terenie Miasta i Gminy Łosice Nie dotyczy.

Ministerstwo Funduszy i
Polityki Regionalnej w
ramach Programu

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie
dotyczy

Pomoc ekspercka, w opracowaniu strategii
terytorialnej dla partnerstwa Razem dla
rozwoju, powołanego z inicjatywy MiG
Łosice, w skład którego wchodzą: Miasto i

Lp.

Nazwa projektu

Źródło dofinansowania

6.

Budowa Świetlicy wiejskiej
w miejscowości Świniarów,
etap I – wykonanie
fundamentów

Mazowiecki Instrument
Aktywizacji Sołectw 2020

7.

Budowa drewnianej wiaty
na terenie świetlicy
wiejskiej w miejscowości
Zakrze

8.

Budowa drogi gminnej w
ciągu ulicy Myśliwskiej w
kierunku ulicy Parcele w
Łosicach”

9.

Wymiana rynien w
budynku strażnicy OSP w
Łosicach

10.

Modernizacja hali
sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 2 im.
Mikołaja Kopernika w
Łosicach”

11.

Środki Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19
dla gmin i powiatów
Zgłoszenie do udziału w
projekcie pilotażowym
Centrum Wsparcia
Doradczego

12.

zł

%

10 000,00

32,34

10 000,00

32,53
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Zakres projektu
(krótka charakterystyka)
W ramach zadania wnioskodawca planuje
wybudować fundamenty pod
nowopowstającą świetlicę wiejską, na co
składać się będą następujące prace:
- wykonanie wykopów
- wykonanie zbrojenia
- zabetonowanie fundamentów
- korytowanie i wykonanie nawierzchni z
kostki brukowej, oraz wykonanie obrzeża
chodnikowego;
-wykonanie wiaty drewnianej
-wykonanie stołów i ławek do wiaty
drewnianej
Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej w
ciągu ulicy Myśliwskiej w kierunku ulicy
Parcele w Łosicach, w tym budowę mostu
na rzece Toczna w miejscowości Łosice.

Nr i data
podpisania
umowy
W/UMWMUU/UM/RW/1168./2
020/ z dnia
1.07.2020 r.

W/UMWMUU/UM/RW/1167./2
020/ z dnia
1.07.2020 r.
W/UMWMUU/UM/RF/2312./20
20/ z dnia
17.06.2020 r.

Nie dotyczy – Miasto
i Gmina Łosice wraz
z Partnerstwem
Razem dla rozwoju,
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Lp.

Nazwa projektu

Źródło dofinansowania

Całkowita
wartość
projektu

Całkowite
wydatki
kwalifikow

Dofinansowanie
zł

%

Operacyjnego Pomoc
Techniczna

13.

Zakup samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla
OSP w Niemojkach

14.

Publiczny Internet dla
każdego w Łosicach

Środki z budżetu
Województwa
Mazowieckiego Urząd
Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego
Program Operacyjny Polska
Cyfrowa

860 000,00

860 000,00

100.000,00

11,63

64 368,00

64 368,00

64 368,00

100
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Zakres projektu
(krótka charakterystyka)

Nr i data
podpisania
umowy
jest Uczestnikiem
projektu, umowa nie
była zawierana

Gmina Łosice, Gmina Ceranów, Gmina
Huszlew, Gmina Jabłonna Lacka, Gmina
Korczew, Miasto i Gmina Kosów Lacki,
Powiat Łosicki, Gmina Olszanka, Gmina
Paprotnia, Gmina Platerów, Gmina
Przesmyki, Gmina Repki, Gmina Sabnie,
Gmina Sarnaki, Gmina Stara Kornica, Gmina
Sterdyń.
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego
W/UMWMdla osp w Niemojkach
UU/UM/OR/3772/20
20 z dn. 09.11.2020

Budowa hotspotów na terenie miasta
Łosice: Punkty Zewnętrzne: dworzec PKS,
plac zabaw przy ul. Majora Zenona, Plac
Zabaw NIVEA, Targowica, Park im. Króla
Aleksandra Jagiellończyka, Zalew Łosicki,
teren Łosickiego Centrum Informacji, teren
Łosickiego Domu Kultury; teren Urzędu
Miasta i Gminy w Łosicach. Punkty
wewnętrzne: Urząd Miasta i Gminy w
Łosicach, Przedszkole Samorządowe nr 2 w
Łosicach.

POPC.01.01.00-140066/19-00 z dn.
11.12.2021
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10.3. Projekty realizowane przez Miasto i Gminę Łosice w 2020 r.
Tabela 40. Projekty realizowane przez Miasto i Gminę Łosice w 2020 r.
Lp.

Nazwa projektu

1.

Inwentaryzacja
indywidualnych źródeł ciepła
oraz przeprowadzenie
audytów na terenie Miasta i
Gminy Łosice
e-Usługi w Mieście i Gminie
Łosice oraz w Gminach
Korczew, Paprotnia, Stara
Kornica

2.

Źródło
dofinansowania
Mazowiecki Instrument
Wsparcia Ochrony
Powietrza MAZOWSZE
2020
Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Mazowieckiego

Całkowita
wartość
projektu*
199 637,00

Całkowite
wydatki
kwalifikowalne*
199 637,00

Dofinansowanie*

1 755 611,40

1 745 611,40

Zakres projektu
(krótka charakterystyka)

zł

%

199 637,00

100,00

1 396 489,12

80,00

1.




3.

Rozbudowa zaplecza
kulturalnego w miejscowości
Stare Biernaty

Mazowiecki Instrument
Aktywizacji Sołectw
2020

19971,15

19971,15

9985,57
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50,00 

Zadanie polegało na przeprowadzeniu inwentaryzacji
indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Łosice
(liczba budynków podlegających inwentaryzacji,
zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Łosice – ok. 2 900
budynków, metoda: wywiad bezpośredni
Projekt ma na celu udostępnienie mieszkańcom gmin objętych
projektem e-usług umożliwiających komunikację na linii
mieszkaniec – Urząd bez kontaktu osobistego. Projekt polega
na wprowadzeniu nowych e-usług poziomu 3 oraz 4.
Celem niniejszego projektu jest rozwój e-usług ,świadczonych
na rzecz mieszkańców przez Miasto i Gminę Łosice, Gminę
Korczew, Paprotnię i Starą Kornicę.
cel główny będzie realizowany przez poniższe cele
szczegółowe:
Budowę nowoczesnego systemu umożliwiającego świadczenie
e-usług, Integrację systemu z platformami finansowo –
księgowymi urzędów, Doposażenie urzędów w niezbędny
sprzęt teleinformatyczny, Poprawę bezpieczeństwa przesyłu
danych oraz systemów IT, Zintegrowanie systemów
komputerowych w celu możliwości świadczenia e-usług.
Niniejszy projekt obejmuje:
Budowę dedykowanego oprogramowania do świadczenia eusług 3 i 4 poziomu, Synchronizację oprogramowania z
systemem umożliwiającym świadczenie e-usług niższego
poziomu (np. newsletter – dla osób niezidentyfikowanych
poprzez ePUAP, podpis kwalifikowany albo e-dowód)
Uruchomienie e-usług umożliwiających zdalne załatwianie
spraw, w tym dokonywanie Płatności
montaż piłkochwytów za bramkami na boisku do piłki nożnej,
lekkich solidnych konstrukcji zaopatrzonych w siatkę
polipropylenową lub polietylenową, zabezpieczających boiska
przed wydostaniem się piłki poza obszar boiska;
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Lp.

Nazwa projektu

Źródło
dofinansowania

Całkowita
wartość
projektu*

Całkowite
wydatki
kwalifikowalne*

Dofinansowanie*
zł

Zakres projektu
(krótka charakterystyka)

%


4.

Zakup wyposażenia oraz
remont świetlicy wiejskiej we
wsi Dzięcioły

Mazowiecki Instrument
Aktywizacji Sołectw
2020

23903,87

23903,87

10 000,00

41,84 


5.

Remont dachu świetlicy
wiejskiej w Sołectwie Meszki

6.

Mazowiecki Instrument
Aktywizacji Sołectw
2020

25 870,00

25 870,00

10 000,00

38,65

Budowa Świetlicy wiejskiej w Mazowiecki Instrument
miejscowości Świniarów, etap Aktywizacji Sołectw
I – wykonanie fundamentów 2020

30923,17

30923,17

10 000,00

32,34

7.

Budowa drewnianej wiaty na
terenie świetlicy wiejskiej w
miejscowości Zakrze

Mazowiecki Instrument
Aktywizacji Sołectw
2020

30736,82

30736,82

10 000,00


32,53 

8.

Opracowanie Strategii
Rozwoju Elektromobilności
dla Miasta i Gminy Łosice

29397,00

29397,00

29397,00


100,00

9.

„Budowa drogi gminnej w
ciągu ulicy Myśliwskiej w
kierunku ulicy Parcele w
Łosicach”

GEPARD II – transport
niskoemisyjny, część 2)
Strategia rozwoju
elektromobilności.
Środki z Budżetu
Województwa
Mazowieckiego;
Instrument wsparcia
zadań ważnych dla
równomiernego rozwoju
województwa
mazowieckiego

5 700 000,00

5 700 000,00

3 420 000,00

60,00
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doposażenie altany znajdującej się na terenie kompleksu
sportowo – rekreacyjnego poprzez montaż osłon (plandek) na
stelażu drewnianym; zakup traktorka-kosiarki do koszenia
trawy na boisku sportowym do piłki nożnej.
Montaż dodatkowych drzwi wejściowych oraz okna do ganku,
usprawniających i ułatwiających komunikację, a także montaż
jednej pary drzwi łączących ganek z salą główną świetlicy
zakup stołów i krzeseł, celem wyrównania braków istniejącego
wyposażenia.
W ramach zadania wnioskodawca planuje:
wymienić pokrycie dachowe (wymiana blachy), wraz z
położeniem folii izolującej pod blachą; uzupełnienie więźby
dachowej poprzez montaż łat i kontrłat na krokwiach. Same
krokwie są w idealnym stanie nie wymagającej interwencji.
Beneficjent planuje przedłużyć krokwie celem przedłużenia
okapu, stworzenia dodatkowego miejsca umożliwiającego w
przyszłości wykonanie ocieplenia ściany zewnętrznej.
W ramach zadania wnioskodawca planuje wybudować
fundamenty pod nowopowstającą świetlicę wiejską, na co
składać się będą następujące prace: wykonanie wykopów
wykonanie zbrojenia, zabetonowanie fundamentów
korytowanie i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, oraz
wykonanie obrzeża chodnikowego ;wykonanie wiaty
drewnianej
wykonanie stołów i ławek do wiaty drewnianej
Przygotowanie dokumentu strategii dotyczącej rozwoju
elektromobilności na terenie Miasta i Gminy na lata 2020 2037
Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej w ciągu ulicy
Myśliwskiej w kierunku ulicy Parcele w Łosicach, w tym
budowę mostu na rzece Toczna w miejscowości Łosice.
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Lp.

Nazwa projektu

10.

Wymiana rynien w budynku
strażnicy OSP w Łosicach

11.

12.

Źródło
dofinansowania

MAZOWIECKIE
STRAŻNICE OSP–2020 Urząd Marszałkowski
Województwa Mazow.
Modernizacja hali sportowej
Mazowiecki Instrument
przy Szkole Podstawowej nr 2 Wsparcia Infrastruktury
im. Mikołaja Kopernika w
Sportowej MAZOWSZE
Łosicach”
2020
- Urząd Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego
Środki Funduszu
Rządowy Fundusz
Przeciwdziałania COVID-19
Inwestycji Lokalnych
dla gmin i powiatów z
przeznaczeniem na
inwestycje

Całkowita
wartość
projektu*
20 249,99

Całkowite
wydatki
kwalifikowalne*
20 249,99

Dofinansowanie*

159 777,00

159 777,00

zł

%

Zakres projektu
(krótka charakterystyka)

20 000,00

98,77

Wymiana rynien w budynku strażnicy OSP w Łosicach

80 000,00

50,07

Modernizacja podłogi w Sali gimnastycznej

500 000.00

Zadanie przeniesione na 2021 rok.

13.

Zgłoszenie do udziału w
projekcie pilotażowym
Centrum Wsparcia
Doradczego

Ministerstwo Funduszy i
Polityki Regionalnej w
ramach Programu
Operacyjnego Pomoc
Techniczna

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie
dotyczy

14.

Zakup samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla
OSP w Niemojkach

1 035 660,00

1 035 660,00

100.000,00

11,63

15.

Publiczny Internet dla
każdego w Łosicach

Środki z budżetu
Województwa
Mazowieckiego Urząd
Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego
Program Operacyjny
Polska Cyfrowa

64 368,00

64 368,00

64 368,00

100,00
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Pomoc ekspercka, w opracowaniu strategii terytorialnej dla
partnerstwa Razem dla rozwoju, powołanego z inicjatywy MiG
Łosice, w skład którego wchodzą: Miasto i Gmina Łosice,
Gmina Ceranów, Gmina Huszlew, Gmina Jabłonna Lacka,
Gmina Korczew, Miasto i Gmina Kosów Lacki, Powiat Łosicki,
Gmina Olszanka, Gmina Paprotnia, Gmina Platerów, Gmina
Przesmyki, Gmina Repki, Gmina Sabnie, Gmina Sarnaki, Gmina
Stara Kornica, Gmina Sterdyń.
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla osp w
Niemojkach (dotacja celowa dla OSP w Niemojkach)

Budowa hotspotów na terenie miasta Łosice: Punkty
Zewnętrzne: dworzec PKS, plac zabaw przy ul. Majora Zenona,
Plac Zabaw NIVEA, Targowica, Park im. Króla Aleksandra
Jagiellończyka, Zalew Łosicki, teren Łosickiego Centrum
Informacji, teren Łosickiego Domu Kultury; teren Urzędu
Miasta i Gminy w Łosicach. Punkty wewnętrzne: Urząd Miasta i
Gminy w Łosicach, Przedszkole Samorządowe nr 2 w Łosicach.

Raport o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2020 rok

Lp.

Nazwa projektu

16.

Budowa i modernizacja
systemu kanalizacji sanitarnej
oraz systemu zaopatrzenia w
wodę w Aglomeracji Łosice

Źródło
dofinansowania
Program Operacyjny
Infrastruktura i
Środowisko, działanie
2.3 Gospodarka wodnościekowa w
aglomeracjach

Całkowita
wartość
projektu*
3 355 666,35

Całkowite
wydatki
kwalifikowalne*
2 578 173,44

Dofinansowanie*

Zakres projektu
(krótka charakterystyka)

zł

%

2 191 447,41

85,00 















Wymiana rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami oraz
przebudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Majora
Zenona w Łosicach
Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami oraz
przebudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. 11listopada i Sokołowska w Łosicach
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Międzyrzeckiej w ŁosicachEtap I
Rozdzielcza sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz
przepompownią ścieków w ul. Kolejowej w Łosicach
Rozdzielcza sieć wodociągowa z przyłączami oraz kanalizacja
sanitarna z przepompownią ścieków i przyłączami w rejonie
ulicy Międzyrzeckiej w Łosicach
Etap II
Rozdzielcza sieć wodociągowa z przyłączami oraz sieć
kanalizacji sanitarnej z przyłączami ulica Leśna, Radzyńska,
Miodowa w Łosicach
Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Nowa w Łosicach
Budowa instalacji fotowoltaicznej na przepompowni ścieków
przy ul. Kolejowej w Łosicach
Budowa wiaty stalowej przy ul. Białostockiej w Łosicach
Zakup pojazdu specjalistycznego
Nadzór inwestorski
Studium wykonalności
Promocja projektu
Budowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej,
Cichej i Miłej w Łosicach

*obejmuje wydatki ponoszone w całym okresie realizacji projektu (nie tylko w 2020 r.), w wartości określonej w umowie o dofinansowanie obowiązującej w dn. 31.12.2020r.
lub, w przypadku projektów zakończonych w 2020r., w wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków
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10.4. Współpraca Miasta i Gminy Łosice z innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania środków
zewnętrznych w 2020 r.
Tabela 41. Współpraca Miasta i Gminy Łosice z innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych w 2020 r.

Lp.

1. 

Nazwa
instytucji,
Nazwa projektu
której udzielono
wsparcia
Łosicki Dom
 Remont pomnika ku
Kultury
czci Marszałka
Józefa Piłsudskiego
oraz pomnika
poświęconego
Unitom.

2. 

Ochotnicza Straż
Pożarna w
Niemojkach

3. 

Ochotnicza Straż
Pożarna w
Niemojkach
Pomoc dla OSP 
Niemojki z
WFOŚiGW Zakup
nowych ubrań
specjalnych typu
NOMEX dla OSP w
Niemojkach do
WFOŚiGW
(06.2020)

4. 

Zakup samochodu
ratowniczogaśniczego dla OSP
w Niemojkach
Remont remizy 
strażackiej


Dofinansowanie*

Całkowita
wartość
projektu*

Całkowite
wydatki
kwalifikow.*

Programy Ministra

Kultury i Dziedzictwa
Narodowego „Miejsca
pamięci i trwałe
upamiętnienia w kraju”

35 000,00 

35 000,00

WFOŚiGW w Warszawie


900 000,00

900 000,00



450 000,00

25 000,00 

25 000,00



21 000,00 

21 000,00



Źródło
dofinansowania

FSUSR



WFOŚiGW w Warszawie




Zakres projektu
(krótka
charakterystyka)

zł

%

28 000,00 

80% 

Zadanie polegało na

remoncie dwóch
pomników na terenie
Miasta i Gminy Łosice,
pomnika Marszałka Józefa
Piłsudskiego oraz pomnika
poświęconego Unitom

Wniosek został
przygotowany w UMiG,
natomiast Wnioskodawcą
był ŁDK.

50,00 

Zakup samochodu dla 
OSP w Niemojkach

Pomoc w opracowaniu
wniosku o dofinansowanie
i w rozliczeniu

20 000,00 

80,00 

Remont remizy strażackiej
 Pomoc w opracowaniu
wniosku o dofinansowanie

20 000,00 

95,24 

Zakup nowych ubrań 
specjalnych typu NOMEX
dla OSP w Niemojkach



* np. pomoc w: opracowaniu
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