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Szanowni Państwo, 

 

przedstawiamy Raport o stanie Miasta w 2020 roku. 

Dokument zawiera podsumowanie działalności Burmistrza 

w zakresie realizacji zadań ustawowych samorządu oraz 

programów i strategii, a także uchwał Rady Miasta w 

okresie styczeń – grudzień 2020. W Raporcie znajdziecie 

Państwo informacje na temat finansów Miasta, danych 

demograficznych, realizowanych inwestycji i prac 

modernizacyjnych, a także wydarzeń kulturalno-

społecznych.    

Bez wątpienia, rok 2020 zapisał się w naszej pamięci jako czas ogólnoświatowej pandemii 

COVID-19. Jej skala, zasięg i długotrwałość wywarły znaczący wpływ na wszystkie sfery 

życia i nie ułatwiały funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. W obliczu 

zagrożenia zdrowia i życia, dokładaliśmy wszelkich starań by Miasto, instytucje i urzędy 

funkcjonowały prawidłowo, a mieszkańcy czuli się bezpieczni. Uruchomiona została m.in. 

akcja „Maseczki dla Seniorów”, zaś uczniom naszych szkół zapewniliśmy sprzęt 

komputerowy umożliwiający zdalne nauczanie.  

W tych trudnych realiach epidemiologicznych przyszło nam zmierzyć się z jeszcze jednym 

poważnym wyzwaniem – rozległą awarią miejskiej oczyszczalni ścieków. Stanęliśmy przed 

groźbą katastrofy ekologicznej, której dzięki podjętym działaniom udało się uniknąć. 

Rozpoczęta modernizacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej stała się tym 

samym najważniejszą inwestycją minionego roku. Wysokie koszty tego zadania (kwota 

ponad 1 mln zł) spowodowały jednak, że realizacja innych planowanych inwestycji i 

zamierzeń musiała zostać przesunięta na kolejne lata. 

Pomimo trudności, dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, udało się wykonać prace 

polegające na przebudowie ul. Rynek Mały, modernizacji trybun na stadionie 

sportowym, a także utworzono i zagospodarowano trzy tereny zielone. Nowa nawierzchnia 

na ul. Rynek Mały stanowi dobre uzupełnienie Otwartej Strefy Aktywności i ścieżki 

edukacyjno-przyrodniczej powstałych w 2019 r., nowe tereny zielone pozytywnie wpływają 

na środowisko, a remont siedzisk na trybunach to pierwszy krok w kierunku większej 

Burmistrz Miasta Łaskarzewa 

 Anna Laskowska 
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rozbudowy infrastruktury sportowej w Łaskarzewie. Wszystkie te inwestycje przyczyniają się 

do poprawy standardu życia mieszkańców i wizerunku Miasta. 

Rok 2020 to także 100. Rocznica Bitwy Warszawskiej zwanej „Cudem nad Wisłą”, a także 

30-lecie Samorządu Terytorialnego w Polsce. Oba te wydarzenia świętowaliśmy w ramach 

Dni Miasta. Duże znaczenie dla naszej tożsamości lokalnej miała także podjęta przez Radę 

Miasta uchwała dotycząca ustanowienia herbu, flagi oraz pieczęci Miasta. 

W wyniku pozytywnie rozpatrzonego wniosku, złożonego do Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych, Łaskarzew otrzymał środki finansowe w kwocie 4 mln zł z 

przeznaczeniem na budowę obiektów sportowych. Tym samym możliwa staje się realizacja 

długo wyczekiwanej i planowanej hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1. 

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zawartymi w 

Raporcie o stanie Miasta i udziału w debacie.  

  

Z poważaniem, 

Anna Laskowska 

Burmistrz Miasta Łaskarzewa 
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I. STKRUKTURA ORGANIZACYJNA I STAN ZATRUDNIENIA  

W URZĘDZIE 

 

Burmistrz Miasta wykonuje swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej jaką jest 

Urząd Miasta. Strukturę organizacyjną Urzędu Miasta w Łaskarzewie reguluje Regulamin 

Organizacyjny Urzędu Miasta Łaskarzewa. Nowy Regulamin został wprowadzony 

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr OR.0050.52.2020 z dnia 30.11.2020 r. Zarządzenie 

weszło w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.12.2020 r. Główna zmiana 

dotyczy utworzenia nowego Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz 

Samodzielnego stanowiska ds. Zamówień publicznych i inwestycji, w miejsce 

dotychczasowego Referatu Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami. 

Nadzór nad Zespołem ds. Zarządzania Oświatą powierzono Sekrearzowi Miasta (wcześniej 

podlegał on Skarbnikowi).  

 

Rys. Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Łaskarzew od 1 grudnia 2020 r. 
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W 2020 r. w Urzędzie Miasta Łaskarzewa zatrudnionych było 38  pracowników, tj.  

Pracowników Administracji Samorządowej – 23 osoby (w tym 1 urlop wychowawczy),  

Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 7 osób (plus 2 opiekunki  

        i 1   asystent rodziny), 

Pracowników Miejskiej Biblioteki – 1 osoba,  

Pracowników Domu Pracy Twórczej „Bajka” – 1 osoba,  

Pracowników Gospodarki Komunalnej - 6 osób.  

 

 

 

II. REALIZACJA BUDŻETU MIASTA 
 

Budżet Miasta – plan dochodów i wydatków uchwalony przez Radę Miasta na 2020 r.  

w formie Uchwały Budżetowej Nr XVI/98/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r., stanowił 

podstawę gospodarki finansowej Miasta.  

 

a. Dochody 
 

Planowane na rok budżetowy 2020 dochody budżetu miasta /po uwzględnieniu zmian 

dokonywanych w ciągu 2020 roku/ w wysokości 26 871 433,70 zł na dzień 31 grudnia 2020 

roku zrealizowane zostały w wysokości 30 519 120,17 zł.  

W 2020 roku wskaźnik G dla Miasta Łaskarzewa wyniósł  1 287,99. 

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco: 

1. Dochody własne z tytułu opłat i  podatków pobierane przez gminę oraz stanowiące 

udziały w podatkach pobierane przez Urzędy Skarbowe lub przekazywane z budżetu 

państwa plan na kwotę 7 691 316,00 zł wykonanie 7 451 441,80 zł co stanowi 96,88% planu. 

Dochody te stanowią  24,42% dochodów ogółem. 

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych oraz 

programy rozwojowe plan 8 435 888,29 zł  wykonanie 8 410 288,65 zł tj. 99,70%. Dochody 

z tych źródeł stanowią  27,56% dochodów ogółem. 
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3. Dochody z tytułu subwencji plan i wykonanie na kwotę 7 645 793,00 zł, w tym: 

 subwencja oświatowa  - plan i wykonanie 5 666 137,00 zł,  

 subwencja wyrównawcza – plan i wykonanie 1 950 802,00 zł,  

 uzupełnienie subwencji ogólnej – plan i wykonanie 28 854,00 zł. 

Dochody z tych źródeł stanowią  25,05% dochodów ogółem. 

W ramach rządowego programu wsparcia inwestycji lokalnych, tzw. Tarczy Antykryzysowej 

dla Samorządów, Łaskarzew otrzymał środki w kwocie 500 tys. zł. oraz kwotę 4 000 000,00 

zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na budowę infrastruktury 

sportowej. 

 

 

b. Wydatki 
 

Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok wynosi /po zmianach/ 27 819 675,15 zł. Kwota 

zrealizowanych wydatków wynosi 25 293 890,86 zł, co stanowi 90,92% realizacji planu. 

Wydatki majątkowe: plan 2 148 249,00 zł, wykonanie 1 370 835,25 zł, co stanowi 63,81% 

realizacji planu. Głównym powodem niskiego wykonania planu jest przede wszystkim 

opóźnienie w wykonaniu najistotniejszej inwestycji pn. „Modernizacja poprzez przebudowę 

infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej  w Łaskarzewie”, która z powodu pandemii nie 
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została sfinalizowana w całości. Innym powodem jest zwrot przekazanej dotacji na projekt 

ASI. Wykonane wydatki majątkowe stanowią 5,42% wydatków ogółem. Wydatki bieżące: 

plan 25 671 426,15 zł, wykonanie 23 923 055,61zł, co stanowi 93,19% realizacji planu.  

 

c. Realizacja zadań majątkowych 
 

Zadania inwestycyjne realizowano zgodnie z planem wydatków, w następujących zakresach: 

1) Transport i łączność/ drogi publiczne gminne: 

a) Przebudowa ul. Przychód- dokumentacja: 2 023,92 zł 

b) Przebudowa drogi w mieście Łaskarzew- ul. Kolejowa: 173 880,90 zł 

c) Przebudowa ul. Gen. Andersa- dokumentacja: 9 705,00 zł 

d) Przebudowa drogi- ul. Rynek Mały: 236 603,17 zł 

2) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 

a) Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu patrolowego  

dla Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie: 25 000,00 zł 

b) Ochotnicza Straż Pożarna- dokumentacja termomodernizacji budynku 

OSP: 79 880 ,75 zł 

3) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 

a) Modernizacja poprzez przebudowę infrastruktury  

wodociągowo-kanalizacyjną – oczyszczalnia: 634 684,55 zł 

b) Zakup rozdzielni sterującej RZS-2x7,5- MRT-GSM do przepompowni 

ścieków: 15 715,68 zł 

c) Zakup pompy do przepompowni „Okrąglak”: 15 593,86 zł 

d) Tereny zielone w Mieście Łaskarzew: 24 542,82 zł 

4) Kultura fizyczna i sport: 

a) Budowa hali sportowej w Łaskarzewie - dokumentacja:  23 001,00 zł 

b) Modernizacja trybun na stadionie sportowym: 130 203,60 zł 

RAZEM: 1 370 835,25 zł. 

Na wyżej wymienione zadania inwestycyjne Miasto pozyskało środki w kwocie 737 482,30 zł 

na rok 2020 oraz kwotę 4 000 000,00 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, która 

została przeznaczona na budowę hali sportowej w latach 2020-2022. 
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d. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

 

Analizując przebieg realizacji budżetu za 2020 rok należy stwierdzić, że: 

 Dochody budżetu  Miasto wykonano na kwotę 30 519 120,17 zł, co stanowi 

113,75% planu rocznego, 

 Wydatki budżetu wykonano na kwotę 25 293 890,86 zł, co stanowi 90,92% planu 

rocznego, 

 Dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 574 777,80 co stanowi 

100% planu rocznego, 

 Zaciągnięto nowe  zobowiązania na kwotę 600 000,00 zł, z tytułu kredytu, 

 Wskaźnik zadłużenia na koniec 2020 roku w stosunku do dochodów 

zaplanowanych wyniósł 23,42% natomiast planowanej spłaty 9,75%, 

 Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi wynosi 

5 225 229,31 zł., 

 Na dzień 31.12.2020 w Wieloletniej Prognozie Finansowej znajdują się trzy 

przedsięwzięcia: 

 Projekt Kompetencje Kluczowe i umiejętności uniwersalne kapitałem 

uczniów z miasta Łaskarzew – zadanie bieżące – wartość 642 292,83 –  

czas realizacji 2019-2021 – limit zobowiązań na rok 2020: 330 000,00 zł., 
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 Projekt programu ERASMUS+ - zadanie bieżące - wartość 127 882,00 – 

czas realizacji 2018-2020 – limit zobowiązań na rok 2020 – 64 400,00 zł., 

 Przebudowa ul. Przychód – zadanie inwestycyjne - wartość 1 060 000,00 – 

czas realizacji 2019-2021 limit zobowiązań na rok 2020 - 30 000,00, 

 Kwota zadłużenia na koniec roku 2020 wynosi:  

o z tytułu zobowiązań wymagalnych- brak zobowiązań,  

o z tytułu zobowiązań niewymagalnych: 1 136 397,90 zł, 

o z tytułów dłużnych: 6 292 918,00 zł.  

 

e. Gospodarka pozabudżetowa  
 

 DOM PRACY TWÓRCZEJ „BAJKA” 

 

Dom Pracy Twórczej „Bajka” w Łaskarzewie  w 2020 roku osiągnął przychody w wysokości 

195 182,07 zł, z czego 138 170,30 zł to dotacja podmiotowa z budżetu Miasta, a 57 000,00 zł 

to dotacja celowa z budżetu państwa (środki pozyskane z Narodowego Centrum Kultury na 

realizację zadań: „Kultura w sieci” – zadanie „W pracowni u artysty” oraz Festiwal 

Akordeonistów 42 000,00zł). W ciągu roku poniesiono koszty na kwotę 195 182,07 zł z 

przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup energii, materiałów oraz pozostałe 

wydatki. Na dzień 31.12.2020 r. Dom Pracy Twórczej „Bajka” nie posiada żadnych 

zobowiązań. 

 

 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  

 

Przychody  Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2020 roku wyniosły 80 289,84 zł, w tym 

77 853,94zł  to dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta, a kwota 2 423,00 to dotacja 

podmiotowa otrzymana z Biblioteki Narodowej. 

W ciągu roku poniesiono koszty na kwotę 80 289,84 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i 

pochodne, pozostałe wydatki, z czego za kwotę 7 381,38zł dokonano zakupu książek. 

Na dzień 31.12.2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna nie posiadała żadnych zobowiązań. 

 



 

RAPORT O STANIE MIASTA ŁASKARZEWA W ROKU 

2020R 

 Raport o Stanie Miasta Łaskarzewa w roku 2020 12 

 

III. EWIDENCJA LUDNOŚCI  
 

  
W okresie ostatnich lat odnotowuje się spadek liczby ludności miasta. 

Zgodnie z danymi z Ewidencji Ludności w Mieście Łaskarzewa mieszkało 4754 osób ,  

w tym 2345 mężczyzn i 2409 kobiet (stan na 31.12.2020 r.). W odniesieniu  

do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (15 lat i mniej) wynosiła 374 osób,  

a liczba mieszkańców 400 osoby, 

 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (16 - 60/65 lat) wynosiła 1414 osoby,  

a liczba mieszkańców 1651 osoby, 

 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 621 osoby,  

a liczba mieszkańców 294 osoby, 

 odnotowano 51 urodzenia z terenu miasta,  

 odnotowano 65 zgonów mieszkańców miasta. 

 

Urząd Miasta Łaskarzew również jako zadanie zalecone prowadzi: 

 obsługę Dowodów osobistych – spersonalizowano 196 wniosków o wydanie 

dowodów osobistych w 2020 r. złożonych osobiście przez interesantów, 16 wniosków 

za pomocą platformy ePUAP, 

 obsługę Ewidencji ludności – przyjęto 71 zgłoszeń meldunkowych osobiście 

złożonych przez interesantów, pozostałe czynności elektroniczne w SRP, 

 wykonywanie zadań  z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej – złożono 

156 wniosków,  

 prowadzenie i aktualizacja Rejestru wyborców. 
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IV. REALIZACJA PROGRAMÓW I STRATEGII ROZWOJU 

MIASTA  
 

1. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA 

ŁASKARZEWA 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta 

Łaskarzewa zostało podjęte Uchwałą Rady Miasta Łaskarzewa Nr XXVII/125/00 z dnia  

29 grudnia 2000 r. W ramach którego w roku 2020 zostały wydane decyzje o warunkach 

zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wypisy ze studium, 

zaświadczeń, że działki nie są gruntami przeznaczonymi do zalesiania, prowadzono prace 

remontowe nawierzchni ulic. 

 

2. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Miasta Łaskarzewa 

przyjęty został  Uchwałą Nr X/48/2015 Rady Miasta  Łaskarzewa z dnia 18 września 2015 r.  

i obejmuje obszar 33 ha. Jego granice wyznaczają: od strony wschodniej ul. Polna, od strony 

zachodniej granica miasta, od strony południowej rzeka Promnik, od strony północnej –  

ul. Dąbrowska.  W roku 2020 wydano  wypisy i wyrysy oraz zaświadczenie, że działka  

nie jest gruntem przeznaczonym do zalesienia zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Miasta Łaskarzewa. 

 

3. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA ZASOBEM 

MIESZKANIOWYM 

 
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łaskarzewa na lata 

2017-2021 podjęty Uchwałą Nr XXV/142/2017 przez Radę Miasta Łaskarzewa dnia  

24 lutego 2017 r. Zasoby mieszkaniowe jakie posiada miasto to 39 lokali z podziałem  

na:19 lokali socjalnych, 8 lokali komunalnych, 12 lokali służbowych. W roku 2020 została 
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przeprowadzona wymiana stolarki okiennej w lokalu przy ulicy Kolejowej 13 oraz 

wyprowadzono na zewnątrz liczniki energii elektrycznej w budynku przy ulicy Alejowej 14.  

 

4. PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH 

AZBEST Z TERENU MIASTA ŁASKARZEWA NA LATA 2011- 2032 

 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta 

Łaskarzewa na lata 2011-2032 przyjęty został Uchwałą Rady Miasta Łaskarzewa Nr 

VII/49/2011  

z dnia 27 kwietnia 2011r. W roku 2020 utylizacji poddano 35 565,00 kg.  

 

5. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ 

ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE 

MIASTA ŁASKARZEWA NA 2020 ROK 

 

Rada Miasta Łaskarzewa Uchwałą Nr XIX/110/2020 z dnia 19 marca 2020 r. przyjęła 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Miasta Łaskarzewa na 2020 rok. Wygospodarowano środki przeznaczone na 

wyłapywanie bezdomnych psów i przekazanie ich do schroniska jednak w 2020 nie został 

odłowiony żaden bezpański pies. 

 

6. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA ŁASKARZEWA  

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

 

Dnia 29 listopada 2019 r. Rada Miasta Łaskarzewa Uchwałą Nr XV/90/2019 przyjęła 

Program Współpracy Miasta Łaskarzewa z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. Życie społeczne, gospodarcze i kulturalne 

Miasta Łaskarzewa współtworzą organizację społeczne i stowarzyszenia działające na terenie 

miasta. Organizacjami tymi w 2020 r. były: 

 Ochotnicza Straż Pożarna,  
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 Klub Sportowy „Promnik”, 

 Stowarzyszenie Koło Emerytów i Rencistów, 

 Stowarzyszenie Koło Gospodyń „Serbianki”, 

 Stowarzyszenie Centrum Integracyjno-Animacyjne, 

 Towarzystwo Historyczne Ziemi Łaskarzewskiej, 

 Koło Wędkarskie nr 17 w Łaskarzewie, 

 Związek Hodowli Gołębi Pocztowych, 

 Stowarzyszenie 4x4 Young Timer, 

 Spółka dla Zagospodarowywania Wspólnoty Gruntowej w Łaskarzewie, 

 Skauci Europy, 

 Drużyny Harcerskie i Zuchowe, 

 Szkolne Koła CARITAS.  

Zgodnie z przyjętym Programem współpraca była realizowana w obszarze „Wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej” poprzez prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci  

i młodzieży przez ŁKS „Promnik” oraz Stowarzyszenie Centrum Integracyjno-Animacyjne  

w Łaskarzewie, którzy złożyli ofertę na ogłoszony konkurs na realizację ww. zadania 

publicznego. 

Współpraca w formie poza finansowej realizowana była poprzez: 

 udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom, 

 promocję działalności organizacji pozarządowych, 

 nieodpłatne użyczenie lokalu na potrzeby bieżącej działalności organizacji, 

 obejmowanie patronatem Burmistrza Miasta Łaskarzewa i wsparcie imprez, 

okolicznościowych, rozrywkowych i sportowych w ramach prowadzenia  

przez organizacje działań statutowych. 

 

 

7. PLAN ODNOWY MIASTA ŁASKARZEWA NA LATA 2019-2026 

 

W 2020 r. obowiązywał uchwalony w dniu 16 kwietnia 2016 r. Plan odnowy Miasta 

Łaskarzewa na lata 2019 – 2026.  Działania wyznaczone w Planie odnowy Miasta  są spójne 

z celami, kierunkami i działaniami gminnych dokumentów programowych tj. „Program 

rewitalizacji dla Miasta Łaskarzew”, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
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przestrzennego Miasta Łaskarzew. Plan Odnowy Miasta stanowił podstawę  do sukcesywnego 

opracowywania dokumentacji projektowej na poszczególne zadania w nim zawarte oraz do 

aplikowania o dofinansowanie ich realizacji. W 2020 r. wnioskowaliśmy o środki m.in. z 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę infrastruktury kanalizacyjnej a także 

hali sportowej oraz o uzyskanie środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i 

powiatów w kwocie 500 000 zł. 

 

8. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

MIASTA ŁASKARZEWA NA LATA 2017-2026 

 

Strategia  Rozwiązywania Problemów Społecznych  Miasta Łaskarzewa  na lata  

2017-2026 wprowadzona została Uchwałą nr XXXII/184/2017 Rady Miasta Łaskarzewa z 

dnia 31.10.2017 r. W 2020 roku Rada Miasta Uchwałą Nr XXV/143/2020 z dnia  

28 października przyjęła Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2023 a także Gminny Program Wspierania 

Rodziny na lata 2020-2022.  

Koordynowaniem działań specjalistów i instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie zajmował się Zespół Interdyscyplinarny. W 2020 r. Zespół prowadził procedurę 

Niebieskiej Karty w stosunku do 34 rodzin, przy czym procedura została wszczęta  

w 24 rodzinach doświadczających przemocy, zaś w 10 procedurach kontynuowano prace 

rozpoczęte w poprzednich okresach. Osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie, 

nadużywające alkoholu, zostały poinformowane o możliwościach podjęcia współpracy  

z terapeutą uzależnień bądź skierowane na leczenie odwykowe. Wszystkie rodziny 

poinformowano o możliwościach uzyskania bezpłatnego wsparcia psychologicznego, 

prawnego, a także możliwości uzyskania pomocy socjalnej. Skierowano 8 wniosków do sądu 

opiekuńczego o wgląd w sytuację małoletnich w środowisku rodzinnym zagrożonym 

przemocą domową.  

 

9. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA 

NARKOMANII  

Dnia 27 grudnia 2019 Uchwałą Nr XVI/99/2019 Rady Miasta Łaskarzewa wprowadzono 
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Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.  

W Mieście Łaskarzew od 2008 r. funkcjonuje punkt Konsultacyjno – Terapeutyczny,  

w którym zatrudniony jest terapeuta uzależnień. Koszt funkcjonowania Punktu w 2020 r. 

wyniósł 5 320 zł. Z pomocy punktu skorzystało 13 osób, podczas 76 spotkań. W stosunku  

do jednej osoby występowano o sądowy nakaz leczenia, w stosunku do 6 osób Komisja 

występowała o stawienie się w celu ustalenia  problemu  i opinii terapeuty dot. stanu 

zagrożenia uzależnieniem i formy dalszych działań.  

Komisja aktywnie współpracuje z Policją, grupami samopomocowymi AA i Al-anon, 

placówkami oświatowymi. 

Podczas ferii zimowych realizowany był projekt „Ferie w Mieście 2020”, w którym udział 

wzięło 50 dzieci w wieku 5-11 lat. Z uwagi na pandemię nie zrealizowano zaplanowanych  

na wakacje wyjazdowych kolonii letnich oraz wypoczynku stacjonarnego „Lato w Mieście”. 

Środki z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

wyniosły 130 000,00 zł, z czego na realizację miejskiego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 45 380,20 zł 

(niewykorzystane środki zostały przeniesione na kolejny rok). 

 

10.  PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA MIASTA 

ŁASKARZEWA 

 

W związku ze zwiększającym się natężeniem ruchu w Mieście, w 2019r. zlecono 

opracowanie Projektu organizacji ruchu dla Miasta Łaskarzewa, który od 2020 r. jest 

stopniowo wprowadzany: ul. Alejowa stała się ulicą jednokierunkową, z czasowym 

ograniczeniem zatrzymywania i postoju. Zostały zakupione i zamieszczone znaki na ul. 

Alejowej i ul. Kolejowej.  
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V. ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA GMINY 
 

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zakres 

działań obejmuje: gospodarkę nieruchomościami, ochronę środowiska, zaopatrzenie w wodę, 

wodociąg i kanalizację, drogi miejskie, lokalny transport zbiorowy, ochrona zdrowia, 

edukacja publiczna, pomoc społeczna, kultura, kultura fizyczna, targowisko miejskie, zasoby 

mieszkaniowe miasta, zieleń miejską, cmentarz gminny, porządek publiczny i bezpieczeństwo 

obywatelskie, promocja miasta. 

 

1. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest aktem administracyjnym, 

przez który następuje określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu, 

w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Akt ten występuje 

w dwóch formach w zależności od rodzaju planowanej inwestycji: decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy. 

Tab. 5. Decyzje o warunkach zabudowy wydane w 2020 roku 

Lp. Liczba wydanych 

decyzji  

o warunkach 

zabudowy [szt.] 

Zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna  

[szt.] 

Zabudowa 

mieszkaniowa 

wielorodzinna 

[szt.] 

Zabudowa 

usługowa 

[szt.] 

Zabudowa 

inna  

[szt.] 

1. 25 17 1 2 5 

 

Tab. 6. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane w 2020 roku 

Lp. Liczba wydanych decyzji  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego [szt.] 

Rodzaj inwestycji 

Budowa sieci 

gazowej  

[szt.]  

Zagospodarowanie 

terenu wraz            

   z infrastrukturą 

techniczną związane z 

budową dworca 

kolejowego 

[szt.] 

Budowa sieci wodociągowej 

[szt.] 

1. 4 1 1 2 
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2. OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

a. Usuwanie wyrobów azbestowych 
 

Miasto Łaskarzew usuwa azbest w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Miasta Łaskarzewa na lata  2011-2032”. W roku 2020 

usunięto 35 565,00 kg wyrobów zawierających azbest, całkowity koszt zadania wyniósł  

12 291,25 zł. Na realizację zamówienia uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW pokrywające 

100% poniesionych kosztów. W 2014 roku wykonano aktualizację inwentaryzacji wyrobów 

zawierających azbest oraz odpadów azbestowych na całym terenie Miasta Łaskarzewa. 

Łączna ilość wynosiła 843 820 kg. Łącznie z rokiem 2020 usunięto 315,481 kg. Pozostało  

do usunięcia 528 339 kg. 

b. Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów 
 

W ramach procedury wynikającej z Ustawy o ochronie przyrody w zakresie 

przyjmowania zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew od osób fizycznych oraz wydawania 

zezwoleń na usunięcie drzew i (lub) krzewów, do Urzędu Miasta wpłynęło 30 zgłoszeń 

zamiaru usunięcia drzew od osób fizycznych, 1 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew został pozostawiony bez rozpatrzony (nie uzupełniono wniosku). Starosta Powiatu 

Garwolińskiego wydał Miastu Łaskarzew 7 decyzji zezwalających na usunięcie 14 drzew  

z terenów stanowiących własność Miasta oraz jedną decyzję odmowną (nie zezwalającą  

na usunięcie 1 szt. drzewa).  

c. Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
 

Firmą wyłoniona z przetargu do obsługi Miasta Łaskarzewa w zakresie odbioru  

i zagospodarowania odpadów jest EKOLIDER, 08-400 Garwolin, ul. Lucin 4. Umowa została 

zawarta na okres dwuletni 2019-2020. Stawka za odpady komunalne za jednego mieszkańca 

w 2020 r. wynosiła 16,00 zł. W minionym roku od właścicieli nieruchomości położonych  

w Łaskarzewie odebrano łącznie 1 074,97 Mg (1 074 970,00 kg) odpadów komunalnych, z 

wyłączeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych. PSZOK działał na placu targowiska 

miejskiego dwa razy w miesiącu, w których odebrano 98 640,00 kg odpadów.  
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d. Zapobieganie bezdomności zwierząt 
 

W wyniku realizacji zadań „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łaskarzewa na 2020 rok”, Miasto nie 

poniosło kosztów. 

 

3. ZAOPATRZENIE W WODĘ, WODOCIĄG I KANALIZACJA 

 

Od 1 stycznia 2020 r., po rozwiązaniu umowy dzierżawy i przejęciu zadania od firmy 

Energo-Wac, za gospodarkę wodociągowo-kanalizacyjną odpowiada Miasto Łaskarzew. 

Bieżąca konserwacja została powierzona Firmie Facility Marcin Zalech, Niecieplin 23, 08-

400 Garwolin, wyłonionej w postępowaniu przetargowym.  

W kwietniu i czerwcu na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków doszło do rozległej awarii.  

Miasto stanęło w obliczu zagrożenia katastrofą ekologiczną, skażeniem środowiska i 

poważnych problemów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Przystąpiono zatem 

do ważnego zadania modernizacji infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej, w tym 

przede wszystkim przebudowy i modernizacji urządzeń i ciągów technologicznych 

oczyszczalni. Prace rozpoczęły się w 2020r. i zostaną zakończone w 2021r. Przeprowadzono 

również modernizację Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Dąbrowskiej. Prace poprzedzone 

były opracowaniem raportów technicznych o stanie w/w obiektów, określeniem zakresu prac i 

ich kosztów. (Koszt całego zadania wyniósł 997 670,65 zł).  

Infrastruktura wod – kan w Mieście wymaga dalszej modernizacji oraz rozbudowy. 

 

4. DROGI MIEJSKIE 

 

Na terenie Miasta Łaskarzew znajduje się 27, 605 km
2
 dróg o nawierzchni twardej  

i 11, 010 km
2
 o nawierzchni gruntowej. Główna inwestycja drogowa dotyczyła przebudowy 

ul. Rynek Mały, na którą Miasto otrzymało dofinansowanie z PROW.  Łączna długość drogi:  

184 m
2
,  koszt inwestycji to 230 555,14 zł, w tym dofinansowanie - 131 987,30 zł. Na 

przełomie roku 2019/2020 wykonano remont nawierzchni ul. Kolejowej (warstwa 

https://mapa.targeo.pl/niecieplin,niecieplin%2023
https://mapa.targeo.pl/niecieplin,niecieplin%2023
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wyrównawcza z betonu asfaltowego), w późniejszym okresie dokonano renowacji 

nawierzchni mostu. Przeprowadzane były również remonty doraźne, w tym m.in. na ulicach: 

Wyszyńskiego i Fabrycznej. Został przeprowadzony również remont oświetlenia ulicznego na 

ul. Nadrzecznej. 

W opisywanym okresie zostało wydanych 8 pozwoleń na ułożenie kostki chodnikowej przed 

posesjami oraz 14 decyzji na budowę/przebudowę zjazdów indywidualnych. 

 

 

 

5. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 

 
Przez Miasto Łaskarzew przebiegają linie PKS Garwolin w kierunkach Garwolin, 

Maciejowice, Wilga, Warszawa, oraz dwie linie Prywatne dowożące mieszkańców  

do Garwolina, Warszawy i Sobolewa. Przez wschodnią część Miasta przebiega trakcja 

kolejowa PKP. Znajduje się również stacja Łaskarzew Przystanek. Mieszkańcy mają 

możliwość podróżowania w kierunkach Warszawa – Dęblin zmodernizowaną linią kolejową, 

która na naszym odcinku została oddana w 2019 r.  

 

6. OCHRONA ZDROWIA 

 
W Mieście Łaskarzewie funkcjonują dwie przychodnie lekarskie:  

1) Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie-  
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Zgodnie ze Statutem SPZOZ w Łaskarzewie działa Rada Społeczna, która jest 

organem  inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem 

doradczym Kierownika SPZOZ. W 2020 roku Rada Społeczna odbyła dwa 

posiedzenia, na których zatwierdzane było sprawozdanie finansowe SPZOZ  

za rok 2019 oraz omawiane bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania  

przychodni oraz sprawy gospodarcze. Urząd Miasta Łaskarzew udostępnił swoją 

stronę internetową  dodając zakładkę dla informacji dotyczących  przychodni. 

2) NZOZ „MEDYK” sp. z o.o. 

W Łaskarzewie działają również prywatne gabinety stomatologiczne w tym otworzona  

w 2020 r. Klinika Dentystyczna DENTA-MEDICA przy ul. Warszawskiej, oraz przychodnia 

świadcząca  usługi w zakresie rehabilitacji NZOZ „REH-MEDICA”  współpracująca  

z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

 

7. POMOC SPOŁECZNA 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaskarzewie w roku 2020 udzielił pomocy i wsparcia 

w postaci świadczeń pieniężnych 344 osobom (7,12 % wszystkich mieszkańców) oraz  

w  postaci świadczeń niepieniężnych 62 osobom. Odpłatność gminy za pobyt w Domu 

Pomocy Społecznej dotyczyła 5 osób. W gminie funkcjonował 1 asystent rodziny, który objął 

swoją opieką 9 rodzin. Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej 

osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, było kolejno: 

ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezradność  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 

Na te zadania z zakresu pomocy społecznej obejmujące m.in. opłatę za pobyt w domach 

pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania i pomoc materialną dla uczniów o charakterze 

socjalnym wydatkowano kwotę 1 243 494,40 zł.  

Na zadania dotyczące pomocy rodzinie w tym m.in. świadczenia wychowawcze 500+, 

rodzinne, Dobry Start, Fundusz alimentacyjny, wydatkowano kwotę 7 512 434,13 zł. Liczba 

pobierających w roku oceny świadczenie wychowawcze wyniosła 520 rodzin, zasiłek 

rodzinny wyniosła 268 rodzin. 
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W lutym 2019 r. rozpoczął swą  działalność ośrodek wsparcia dziennego Klub „Senior +”, 

który na mocy Uchwały XIX/112/2020 Rady Miasta Łaskarzewa z dnia 19 marca 2020 r. 

został połączony z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.  

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, zajęcia odbywały się okresowo stacjonarnie i zdalnie.  

Program działalności Klubu obejmował zajęcia komputerowe, gimnastyczne, artystyczne, 

integracyjne. Zorganizowano 2 wyjazdy do kina i 2 wycieczki krajoznawcze (Sandomierz-

Kazimierz i Święta Lipka-Gietrzwałd). Zaplanowano aktywności dla 20 członków Klubu, 

jednak zwłaszcza w spotkaniach integracyjnych i wyjazdach uczestniczyło więcej osób (30). 

Środki przeznaczone w 2020 r. na funkcjonowanie Klubu Senior + to 33 320, 00 zł.,  

w tym dofinansowanie 40%. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaskarzewie w roku 2020 udzielił pomocy 

mieszkańcom w łącznej wysokości 8 621 460,40 zł. 

 

8. EDUKACJA PUBLICZNA 

 

W Łaskarzewie funkcjonują trzy palcówki oświatowe: 

1. Publiczne Przedszkole „Leśny Zakątek” – 172 dzieci (7 oddziałów) 

2. Zespół Szkół Nr 1 im. Szarych Szeregów – 361 uczniów, w tym w kl. 0 – 32,  

kl. I-VIII – 241, liceum ogólnokształcące – 88 

3. Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II – 158 uczniów, w tym kl. 0 – 13, kl. I-VIII – 117, 

szkoła branżowa I stopnia - 28 

Na  bieżące zadania oświatę w roku 2020 r. Miasto wydało 9 331 301,81 zł., z czego 

subwencja oświatowa wynosiła: 5 666 137,00 zł, a środki własne: 3 200 858,26zł. 

W szkołach realizowane były następujące projekty i programy: 

 „Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne kapitałem uczniów z miasta 

Łaskarzew” – projekt finansowany ze środków unijnych, którego realizacja rozpoczęła 

się w 2019 r., obejmuje cykl zajęć  dodatkowych i specjalistycznych mających na celu 

podniesienie kompetencji oraz umiejętności  na runku pracy, 
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 „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” - programy rządowe, w ramach których 

zakupione zostały łącznie 42 laptopy dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 i 2. 

Środki na zakup sprzętu (ponad 100 000 zł) w całości pochodziły z dofinansowania, 

 „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania 

zdalnego” - Miasto otrzymało sprzęt komputerowy do wspomagania nauczania on-line 

w ZS Nr 1, w tym: zestawy komputerów – 8; laptopy – 13; tablety – 12; drukarka 

laserowa– 13; urządzenie wielofunkcyjne, monitor interaktywny oraz projektor 

multimedialny. 

W 2020 r. na zlecenie Rady Miasta Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w ZS Nr 1. 

 

9. KULTURA 

 
W związku z trwająca sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych 

dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w roku 2020 DPT 

„BAJKA” i Miejska Biblioteka Publiczna miała ograniczone możliwości pracy kulturalno – 

oświatowej. Wszystkie realizowane działania były dostosowywane do wymogów działalności 

instytucji kultury w czasie pandemii COVID - 19. 

a) Dom Pracy Twórczej „BAJKA” w 2020 roku organizował szereg wydarzeń, takich 

jak: Orszak Trzech Króli, „Ferie z Bajką”, koncert i spotkanie z okazji Dnia Kobiet, 

Maraton Filmowym o Żołnierzach Wyklętych. Organizowane były  zajęcia 

ceramiczne o tematyce wielkanocnej i warsztaty w formule on-line z okazji rocznicy 

Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z okazji Dnia Matki zorganizowano konkurs na 

najładniejszą laurkę dla mamy. Od maja do listopada  2020 r. DPT „Bajka” 

realizowała projekt „W pracowni u artysty”, który polegał na przeprowadzaniu 

wirtualnych warsztatów artystycznych. Organizowane były też uroczystości 

nawiązujące do rocznic patriotycznych, w tym przede wszystkim 100. Rocznicy Bitwy 

Warszawskiej 1920 – wydarzenie obejmowało koncert orkiestry wojskowej, pokaz 

sprzętu militarnego i rekonstrukcję historyczną „Bitwa Warszawska – Cud nad 

Wisłą”. W czasie wakacji zorganizowany był  dla dzieci cykl spotkań z teatrem. 

Odbył się też Festiwal Akordeonistów – cykl koncertów, Jarmark Bożonarodzeniowy i 

spotkanie ze św. Mikołajem z okazji Mikołajek. DPT „Bajka” podejmowała też 

współpracę z innymi instytucjami: w ramach  Dni Miasta, Narodowego Czytania, 



 

RAPORT O STANIE MIASTA ŁASKARZEWA W ROKU 

2020R 

 Raport o Stanie Miasta Łaskarzewa w roku 2020 25 

 

Nocy Bibliotek. Przygotowywane były gadżety promocyjne w tym: łaskarzewskie 

kopyta szewskie, ceramiczne herby miasta, wystawy zdjęć z okazji Rocznicy Obrony 

Miasta, chorągiewki patriotyczne, krówki i torebki prezentowe z herbem miasta, 

świece, ozdoby choinkowe oraz wydawany kwartalnie Biuletyn Informacyjny Miasta 

Łaskarzewa. 

b) W 2020 r. w Bibliotece Miejskiej w czasie ferii zimowych organizowane były dla 

dzieci dwa spotkania z książką. Biblioteka włączyła się w Narodowe Czytanie 

„Balladyny” Juliusza Słowackiego oraz zorganizowała dla dzieci Noc Bibliotek. 

Biblioteka kontynuowała akcje „Mała książka – wielki człowiek” oraz „Uwolnij 

książkę – książka za książkę”.  

 

 

10. KULTURA FIZYCZNA 

 
Na terenie Miasta podobnie jak w latach poprzednich, w 2020 roku funkcjonował Klub 

Sportowy ŁKS „Promnik” w składzie: 1 drużyna Seniorów grająca w A Klasie, drużyna 

Juniorów 2 liga oraz 3 drużyny Młodzików. W klubie pracuje 4 trenerów ogólnych  

i 1 dla seniorów. Oprócz Klubu „Promnik” funkcjonuje również Sekcja Tenisa Stołowego 

Stowarzyszenia Centrum Integracyjno – Animacyjne (CIA).  

W naszym Mieście największe sukcesy odniosły tenisistki stołowe, zdobywając czołowe 

miejsca w rozgrywkach regionalnych i wojewódzkich, w tym I miejsce w Grze Podwójnej  

i II miejsce w Grze Pojedynczej Mistrzostwa Województwa Żaczek, II miejsce  

w Drużynowych Mistrzostwach Województwa Kadetek, II miejsce w I Grand Prix Mazowsza 

Kadetek oraz brązowy medal w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Żaczek w grze 

podwójnej. 

Wysokość kwoty środków finansowanych przeznaczonych na dotację w ramach ogłoszonego 

konkursu ofert wynosiła 105 000,00zł. Konkurs był adresowany dla Klubów Sportowych  

i organizacji pozarządowych z terenu Miasta Łaskarzewa. Środki zostały rozdysponowane  

w część: 95 000 zł dla Klubu Sportowego ŁKS „Promnik” zaś pozostała część: 10 000 zł  

dla Stowarzyszenia Centrum Integracyjno – Animacyjne (CIA). 
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Od maja do listopada 2020 roku prowadzone były zajęcia przez Lokalnego Animatora Sportu 

(głównie z piłki nożnej), dofinansowane w 50% z programu PROJEKT ORLIK. Wydatki 

Miasta na ten cel wyniosły 19 200 zł. 

Miasto Łaskarzew otrzymało dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego  

w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 

2020” na realizację zadania pn. „Modernizacja trybun na stadionie sportowym  

w Łaskarzewie” w kwocie 94 000 zł (70%). Dzięki otrzymanym funduszom odnowiona 

została I część trybun, planowane jest kontynuowanie prac w 2021 roku. 

Miasto Łaskarzew uzyskało również środki na budowę nowoczesnego kompleksu sportowego 

przy ZS nr 1 w Łaskarzewie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 

4 000 000,00 zł. 

 

 

11. TARGOWISKO MIEJSKIE  

 

Miejskie targowisko w Łaskarzewie czynne jest dwa razy w tygodniu. W roku 2020 zgodnie z 

obowiązującą Uchwałą Nr XIV/81/2019 Rady Miasta Łaskarzew  

z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej w Łaskarzewie na rok 

2020 była pobierana  opłata targowa. Wpływy z tytułu opłaty targowej w roku 2020 wyniosły  

100 636,60 zł. Na targowisku miejskim w Łaskarzewie w roku 2020 były świadczone 
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dodatkowe usługi tzw. rezerwacja stałego stanowisk handlowego według Uchwały Nr 

XIV/82/2019 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie ustalania opłat za 

usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2020 rok. 

W roku 2020 zostało podpisane 69 umów dotyczących rezerwacji stanowiska handlowego. 

Według obowiązujących umów dotyczących rezerwacji na miejskim targowisku,  założono  

69 kart kontowych. Ponadto do obowiązujących umów dotyczących rezerwacji wystawiono 

542 faktur na łączną kwotę brutto 23 016,00 zł. Z tytułu rezerwacji w roku 2020 na konto 

Urzędu Miasta wpłynęło netto 17 952,60 zł. 

Targowisko było nieczynne w okresie od 14 marca do 5 maja. 

Na miejsowym targowisku w wyznaczonych terminach funkcjonował Punk Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych, którego działalność również był zawieszona  

w wymienionych miesiącach.  

 

12. ZASOBY MIESZKANIOWE MIASTA ŁASKARZEWA  

 

Miasto Łaskarzew posiada zasób mieszkaniowy, w którego  skład wchodzi 39 lokali  

z podziałem na:  

 19 lokali socjalnych; 

 8 lokali komunalnych; 

 12 lokali służbowych; 

Do obowiązujących umów najmu założono 33 karty kontowe. 

Z tytułu najmu w roku 2020 na konto Urzędu Miasta wpłynęło 43 849,81 zł. 

Konieczne były drobne remonty m.in.: w lokalach na ul. Garncarskiej- założony podlicznik, 

wykonane malowanie. W lokalu na ul. Kolejowa -wymiana drzwi i poprawa schodów oraz 

uszczelnienie dachu i w lokalu na ul. Kusocińskiego wymiana naczynia przelewowego pieca. 

lokalu na ul. Kusocińskiego wymiana naczynia przelewowego pieca. W ramach modernizacji 

instalacji elektrycznej dokonano przebudowy montaż  skrzynek i liczników na zewnątrz 

budynku przy ul. Alejowej 14. 
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13. ZIELEŃ W MIEŚCIE 

 
W ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Ochrony Powietrza 2020 otrzymaliśmy 

pomoc finansową w 50% łącznego kosztu inwestycji, na realizację zadania pn. „Tworzenie 

nowych i rewitalizacja istniejących terenów zieleni na obszarze Miasta Łaskarzewa”. Zadanie 

polegało na wykonaniu nasadzeń, trawników w trzech wyznaczonych miejscach: na rogu  

ul. Garwolińskiej i ul. Ściegiennego, na ul. Strażackiej oraz na Osiedlu pod Lasem. Wartość 

zadania wynosiła 24 542,82 zł. Wykonano również nowe nasadzenia na ul. Rynek Mały 

i ul. Nadrzeczna, m. in. w ramach akcji #SadziMY. 

 

  

W 2020 roku zakupiono kwiaty, krzewy oraz utrzymywano tereny zielone na terenie Miasta. 

W ramach akcji wsparcia polskich producentów i rolników Miasto Łaskarzew 

zagospodarowało chryzantemy przekazane przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w ilości 1 000 sztuk. 

 

14. CMENTARZ GMINNY 

 

Urząd Miasta w Łaskarzewie posiada 12 obiektów zainwentaryzowanych jako  

Miejsce Pamięci Narodowej, w bieżącym roku sprawozdawczym na obiektach nie 

prowadzono prac remontowo modernizacyjnych. Wszystkie obiekty objęte są opieką  

i nadzorem Urzędu Miasta jak również Zespołu Szkól Nr 1 i Nr 2.  
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W wykazie Cmentarzy i Mogił Wojennych uzgodnionym i zaakceptowanym przez Wojewodę 

Mazowieckiego z roku 2015 figurują 4 pozycje tj. 4 mogiły zbiorowe znajdujące się na 

cmentarzu parafialnym w Łaskarzewie, które znajdują się pod nadzorem Urzędu 

Wojewódzkiego. 

 

15. PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI 

 
W ramach zadań objętych działaniami obronnymi i wojskowymi opracowywane  

są i realizowane przedsięwzięcia w zakresie: Planów Operacyjnych, Zarządzania 

Kryzysowego, Planów Obrony Cywilnej, Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta, Stałego 

Dyżuru, Plany Działania Formacji OC, Świadczenia Osobiste i Rzeczowe, Prowadzenie i 

utrzymanie magazynu OC, Planów Przygotowania Podmiotów Leczniczych, Utworzenie i 

prowadzenie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa Gospodarza (HNS), Zadania związane 

z Zapasowym Miejscem Pracy.    

Corocznie przygotowany jest udział w pracach Wojskowej Powiatowej Komisji 

Kwalifikacyjnej, w tym dokumentacja i postępowanie związane z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. W roku 2020 listy stawiennictwa obejmowały - 

30 mężczyzn podlegających kwalifikacji wojskowej – jednak z powodu pandemii 

kwalifikacje zostały odwołane.       

W czerwcu 2020r. dwukrotnie doszło do opadów tzw. deszczu nawalnego. Zjawisko 

to  praktycznie doprowadziło do zagrożenia podtopieniami całego miasta i sąsiedniej gminy. 

W ramach systemu zarządzania kryzysowego uruchomiono łączność pomiędzy służbami i 

instytucjami. Niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia powołano komisje do szacowania 

szkód, sporządzono protokół, który przesłano do Komisji wojewódzkiej z wnioskiem o 

uwzględnienie wsparcia w ich usuwaniu z tzw. funduszu klęskowego (szkody dot. tzw. drogi 

na Leokadię, ul. Brzozowej, 5 pomp na pompowniach w sieci kanalizacyjnej).                                                                                                                                                                                             

Zgodnie z wnioskiem Prezesa Sądu Rejonowego w Garwolinie (A-0271-26/19) z dn.  

25 października 2019 r. dot. wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana będzie kara 

ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych, decyzją Burmistrza Miasta  

po konsultacji z Radą Miasta wyznaczono Urząd Miasta jako podmiot realizujący zadanie.  
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W roku sprawozdawczym łączna liczba skierowań sądowych do wykonywania prac  

w Mieście Łaskarzewie wynosiła 36 z czego w 10 przypadkach skazani nie podjęli pracy. 

 

W 2020 roku OSP w Łaskarzewie liczyła 91 druhów i druhen, w tym: mężczyzn- 82  

i 9 kobiet. Działania OSP- rodzaj wyjazdu: pożary 21, wypadki drogowe: 7, miejscowe 

zagrożenia: 44 i inne: 16. 

 

16. PROMOCJA MIASTA 

 

W 2020 roku w ramach działań promocyjnych Miasta Łaskarzewa odbyło się  wiele wydarzeń 

organizowanych lub wspieranych przez Miasto jak również objętych patronatem honorowym 

Burmistrza Łaskarzewa.  

Do wydarzeń, które odbyły się w 2020 roku należą m.in.: 

 Orszak Trzech Króli 

 Ferie w Mieście 2020 

 V Łaskarzewski Maraton Filmowy o Żołnierzach Wyklętych 

 Obchody rocznic patriotycznych, tj. Święta Konstytucji 3 Maja, Godzina „W”, 

81. Rocznica Obrony Łaskarzewa, 102 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

 30-lecie Samorządu Terytorialnego 

 Dni Łaskarzewa i Rekonstrukcja Historyczna „Bitwa Warszawska - Cud nad 

Wisłą 1920” 

 Festiwal Akordeonistów 

 Rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem Pierwszej Damy w ZS Nr 2 

 Narodowe Czytanie 

 Łaskarzewska Zmota 

 Noc Bibliotek 

 III Jarmark Bożonarodzeniowy 

Strona Urzędu Miasta na Facebooku – „UM Łaskarzew” została utworzona na początku  

2019 roku. Do końca 2020 roku polubiło ją aż 1 710 osoby/obserwowało 1 783 osób. Post, 

który zyskał największy zasięg osiągnął aż ok. 14 000 odbiorców.  
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Tak jak w poprzednich latach, realizowana była współpraca z przedstawicielami mediów 

lokalnych, w których zamieszczane były materiały dot. ważnych wydarzeń z życia Miasta, 

instytucji, stowarzyszeń itp. Wydano 4 numery Biuletynu Informacyjnego Miasta 

Łaskarzewa. 

Przygotowywane były gadżety promocyjne Miasta, w tym: łaskarzewskie kopyta szewskie, 

ceramiczne herby miasta, wystawy zdjęć z okazji Rocznicy Obrony Miasta czy Festiwalu 

Akordeonistów, a także krówki i torebki prezentowe z herbem Miasta. 

 

17. IDEA SAMORZĄDOWA 

 

W dniu 24 czerwca 2020 r. w trakcie XXII Sesji Rady Miasta Łaskarzewa podjęto Uchwałę  

w sprawie ustanowienia herbu, flagi oraz pieczęci Miasta, po zatwierdzeniu ich przez  

Komisję Heraldyczną. Określone zostały również zasady użytkowania symboli Miasta. 

Wyjątkowym wydarzeniem w lipcu minionego roku które odbyło się w Belwederze,  

było odebranie przez Burmistrz Miasta Annę Laskowską z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy 

tablicy upamiętniającej miejsce związane z Bitwą Warszawską 1920 roku. Tablica została 

umieszczona przy wejściu do Urzędu Miasta i uroczyście odsłonięta podczas Dnia Miasta. 

 

 

Z okazji 100. Rocznicę Bitwy Warszawskiej uhonorowaliśmy w ramach Dni Miasta miesz-

kańców Łaskarzewa - członków rodzin żołnierzy biorących udział w wojnie polsko-

bolszewickiej. 
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Miasto Łaskarzew wzięło również udział w projekcie „Pod biało-czerwoną”, który zakładał 

sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin 

w Polsce. 

W 2020 roku świętowaliśmy 30-lecie Samorządu Terytorialnego w Polsce. Z tej okazji,  

wszyscy byli i obecni Radni oraz Włodarze Miasta otrzymali pamiątkowe Podziękowania. 

 

VI. UCHWAŁY RADY MIASTA PODJĘTE W 2020 R.  
 

Rada Miasta Łaskarzewa w roku 2020 odbyła 11 posiedzeń, podjęła łącznie 56 uchwał,  

w tym uchwały strategiczne w sprawie: 

 wyboru ustalania metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości stawki tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, 

 zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym, 

 zmian w budżecie miasta na rok 2020, 

 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2020-2027, 

 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta Łaskarzewa w 2020 r., 

 nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łaskarzewie, 

 połączenia jednostek organizacyjnych Miasta Łaskarzewa: ośrodka wsparcia 

dziennego "Klub Senior +" w Łaskarzewie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Łaskarzewie, 

 kredytów  na pokrycie deficytu budżetowego, 

 powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Łaskarzewie, 

 udzielenia Burmistrzowi Miasta Łaskarzewa wotum zaufania, 

 udzielenia Burmistrzowi Miasta Łaskarzewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za 2019 r., 

http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwa%C5%82y_2018-2022/104.pdf
http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwa%C5%82y_2018-2022/104.pdf
http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwa%C5%82y_2018-2022/104.pdf
http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwa%C5%82y_2018-2022/105.pdf
http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwa%C5%82y_2018-2022/105.pdf
http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwa%C5%82y_2018-2022/105.pdf
http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwa%C5%82y_2018-2022/105.pdf
http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwa%C5%82y_2018-2022/111.pdf
http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwa%C5%82y_2018-2022/112.pdf
http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwa%C5%82y_2018-2022/112.pdf
http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwa%C5%82y_2018-2022/112.pdf
http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwa%C5%82y_2018-2022/114.pdf
http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwa%C5%82y_2018-2022/117.pdf
http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwa%C5%82y_2018-2022/117.pdf
http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwa%C5%82y_2018-2022/120.pdf
http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwa%C5%82y_2018-2022/122.pdf
http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwa%C5%82y_2018-2022/122.pdf
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 zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łaskarzewa przeprowadzenia kontroli 

działalności Zespołu Szkół nr 1 w Łaskarzewie, 

 uchwalenia Statutu Miasta Łaskarzewa, 

 podatków i opłat lokalnych na 2021 rok, 

 budżetu miasta na 2021 rok, 

 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2021-2028, 

 przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2023, 

 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022, 

 nieodpłatnego przekazania na rzecz powiatu garwolińskiego nieruchomości gruntowej 

położonej w Łaskarzewie, 

 uchwalenia Programu Współpracy Miasta Łaskarzewa z organizacjami 

pozarządowymi, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, 

 Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, 

 Program Współpracy Miasta Łaskarzewa z organizacjami pozarządowymi  

na rok 2020, 

 Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 

 na lata 2019-2023, 

 Plan Pracy Rady Miasta Łaskarzewa na rok2021, 

 Plan Pracy stałych komisji Rady Miasta Łaskarzewa na rok 2021 

Wszystkie uchwały Rady Miasta Łaskarzewa są dostępne na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Łaskarzewa w zakładce Uchwały, poniżej link. 

http://bip.miastolaskarzew.pl/pl/prawo-lokalne/uchwaly-rady/uchwaly-rady-miasta-2018-

2023 

 

 

Powyższy Raport o Stanie Miasta Łaskarzewa opracowali pracownicy Urzędu Miasta 

Łaskarzewa, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Biblioteki oraz Domu Pracy 

Twórczej Bajka. 

http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwa%C5%82y_2018-2022/126.pdf
http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwa%C5%82y_2018-2022/126.pdf
http://bip.miastolaskarzew.pl/images/XXIII_131_2020.pdf
http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwa%C5%82a_Nr_XXV-143-2020.pdf
http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwa%C5%82a_Nr_XXV-143-2020.pdf
http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwa%C5%82a_Nr_XXV-144-2020.pdf
http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwa%C5%82a_Nr_XXV-146-2020.pdf
http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwa%C5%82a_Nr_XXV-146-2020.pdf
http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwa%C5%82a_Nr_XXVI-147-2020_z_30_listopada_2020_roku.pdf
http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwa%C5%82a_Nr_XXVI-147-2020_z_30_listopada_2020_roku.pdf
http://bip.miastolaskarzew.pl/images/Uchwa%C5%82a_Nr_XXVI-147-2020_z_30_listopada_2020_roku.pdf

