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Burmistrz Miasta Łaskarzewa 

Anna Laskowska 

 
Szanowni Państwo, 
 
 
 

oddajemy w Państwa ręce Raport o Stanie Miasta w 2021 

roku, który jest już czwartym dokumentem 

podsumowującym kolejny rok działalności Burmistrza w 

zakresie realizacji zadań ustawowych samorządu oraz 

programów i strategii, a także uchwał Rady Miasta w 

okresie styczeń – grudzień 2021. W Raporcie zebrano 

informacje na temat finansów Miasta, danych 

demograficznych, realizowanych inwestycji i prac 

modernizacyjnych, a także wydarzeń kulturalno -

społecznych. Informacje przedstawiono w zwięzłej formie, 

w sposób dający możliwość łatwego porównania danych w 

stosunku do lat ubiegłych. Zachowano układ i zakres 

informacji taki jak w poprzednich opracowaniach.  

Rok 2021 był kolejnym rokiem walki z pandemią COVID - 19, która miała istotny 

wpływ na funkcjonowanie świata, państwa, miast i gmin oraz zwykłego obywatela. Nasze 

Miasto bardzo aktywnie włączyło się w ogólnopolską akcję szczepień. Zajęliśmy  pierwsze 

miejsce w powiecie garwolińskim pod względem zaszczepionych mieszkańców (ponad 50%).  

Mimo trudności i absorbujących bieżących problemów, nie zrezygnowano z 

ambitnych planów inwestycyjnych o których mówiono i których wyczekiwano od wielu, 

wielu lat. Wykonano kolejne kroki w kierunku realizacji sztandarowego przedsięwzięcia 

jakim niewątpliwie jest budowa hali sportowej. W 2020 roku pozyskano pierwsze duże 

środki zewnętrzne (4 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), które 

pozwoliły rozpocząć proces inwestycyjny min. wykonanie koncepcji i projektu obiektu. 

Jednocześnie w trosce o istniejącą infrastrukturę sportową, kontynuowano przebudowę 

trybun na stadionie sportowym wraz z doświetleniem i monitoringiem.  

Ważną zmianą w zakresie funkcjonowania gospodarki wodno – ściekowej było 

przejęcie przez Miasto bezpośredniej eksploatacji infrastruktury wod – kan. 

Zrezygnowaliśmy z dzierżawców i konserwatorów zewnętrznych, zatrudniając dwóch 

nowych pracowników referatu Urzędu Miasta, by jako gospodarze najlepiej dbać o nasze 

mienie. Jednocześnie rozpoczął się proces doposażania referatu gospodarczego i wod – kan w 

nowy sprzęt i urządzenia (zakupiono między innymi pierwszy samochód dostawczo – 

osobowy). W 2021 roku zakończyła się (rozpoczęta w 2020 roku) bardzo ważna inwestycja - 

modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Był to ważny krok w kierunku rozbudowy 
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sieci kanalizacji sanitarnej. Na to zadanie otrzymaliśmy rekordowe w historii Miasta 

dofinansowanie w wysokości 10 070 000,00 zł z Rządowego Programu „Polski Ład”.  

Łącznie na zadania inwestycyjne i inne działania Miasto pozyskało w 2021 roku 

niebagatelną kwotę 12 920 691,00 zł!!!  

Pozwala to z optymizmem patrzeć w przyszłość i planować dalszy rozwój 

Łaskarzewa.  

Oprócz ważnych zadań inwestycyjnych wspomnieć należy o wydarzeniach kulturalno 

– społecznych które miały miejsce w 2021 roku. Jednym z nich był Narodowy Spis 

Powszechny. Zdaliśmy egzamin – spisało się ponad 90% mieszkańców.  

Przywróciliśmy pamięć bohaterów wojny polsko – bolszewickiej 1920 roku związanych z 

Łaskarzewem. Wydana została druga publikacja dotycząca historii naszego miasta – album 

„Wdzięczni Bohaterom. 100 rocznica bitwy warszawskiej”, a także kolorowanka dla 

najmłodszych. Podczas Dni Miasta wręczono (po wieloletniej przerwie) wyróżnienia 

„Zasłużony dla Miasta Łaskarzewa”. 

W trosce o poprawę wizerunku Miasta, w tym jego centrum, powstała tężnia 

solankowa i  nowa wiata przystankowa na ulicy Rynek Duży. 

Mimo różnych zewnętrznych trudności to był „dobry rok dla Łaskarzewa”. Byliśmy 

skuteczni w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych, dzięki którym rozpoczęliśmy 

realizację kluczowych inwestycji takich jak budowa hali sportowej, kanalizacji sanitarnej oraz 

gazyfikacji osiedla „Ogrody”. Nasze zaangażowanie spotkało się z dużym wsparciem 

parlamentarzystów, zwłaszcza Pani Senator Marii Koc i Pana Posła Grzegorza Woźniaka, 

życzliwością władz powiatu garwolińskiego, aktywnością Radnych Rady Miasta, organizacji 

pozarządowych i mieszkańców Miasta. Jestem przekonana, że wspólnie, dzięki dobrej 

współpracy możemy podnieść jakość i standard życia zarówno obecnych, jak i przyszłych 

pokoleń. 

 

Zachęcam 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. STRUKTURA 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 z dnia 30.11.2020 r.  
 
 
 
 
 
 

 

Burmistrz 

 

 

Refarat 
Organizacyjn   Referat Samodzielne 

Pełnomocnik 
 

 

y, Spraw   Gospodarki stanowisko 
Urząd Stanu 

 

  

ds. Ochrony  

Społeczno- Skarbnik Sekretarz 
Komunalnej i ds.  

Informacji Cywilnego  

Obywatelskic Ochrony Zamówień  

  

Niejawnych (USC)  

h,Promocji i   Środowiska publicznych i  

   

(IN) 
 

 

Rozwoju   (RG) inwestycji  
 

    
 

Miasta (OR)       
 

 Refarat 
Zespół ds. Pracownicy 

   
 

 Finansowo-    
 

 Zarządzania Gospodarki    
 

 
Budżetowy 

   
 

 
Oświatą Komunalnej 

   
 

 
(FN) 

   
 

      
 

 
 

 

Rys. Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Łaskarzew od 1 grudnia 2020 r.  
 
 
 
 

W 2021 r. w liczba zatrudnionych osób wynosiła:. 
 

Pracowników Administracji Samorządowej – 25 osób (2 pracowników na urlopach 

macierzyńskim i wychowawczym, 1 osoba na umowie na czas określony – Urząd Pracy) 

Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 10 osób (w tym 2 opiekunki i 1 

asystent rodziny), 

Pracowników Miejskiej Biblioteki – 1 osoba,  

Pracowników Domu Pracy Twórczej „Bajka”  – 1 osoba,  

Pracowników Gospodarczych - 9 osób (w tym 2 pracowników z grupy wod - kan) 
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II. REALIZACJA BUDŻETU MIASTA 
 

Podstawę gospodarki finansowej miasta stanowi budżet miasta. Plan dochodów i wydatków 

na 2021 r. uchwalony został przez Radę Miasta w formie Uchwały Budżetowej                   

Nr XXVII/154/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. 

 

a. Dochody 
 

 

Planowane na rok budżetowy 2021 dochody budżetu miasta/ po uwzględnieniu zmian 

dokonywanych w ciągu 2021 roku/ w wysokości 28 963 990,96zł na dzień 31 grudnia 2021 

roku zrealizowane zostały w wysokości 29 038 472,19 zł. 

 
  

Dochody Miasta w latach 2018 -2021  

(stan na 31 grudnia) 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
Plan 

 
22 839 048,28 zł 

 
25 164 348,52 zł 

 
26 871 433,70 zł 

 
28 963 990,96 zł 

 
Realizacja 

 
21 914 924,21 zł 

 
24 170 429,83 zł 

 
30 519 120,17 zł 

 
29 038 472,19 zł 

Tab. nr 1: Zestawienie dochodów w latach 2018 - 2021 
 

W 2021 roku wskaźnik G dla Miasta Łaskarzewa wyniósł  1 517,26. 

 

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 8 331 124,00 zł wykonanie 8 093 541,34 zł co stanowi 97,15% planu. 
 
Dochody te stanowią 27,88% dochodów ogółem. 

 

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

programy rozwojowe plan 8 239 679,40 zł  wykonanie 8 230 065,49 zł tj. 99,88%. Dochody 
 

z tych źródeł stanowią 28,34% dochodów ogółem.  

 

3. Dochody z tytułu subwencji plan 8 281 645,00 zł wykonanie na kwotę 8 281 645,00 zł, w 

tym: subwencja oświatowa - plan i wykonanie 5 843 764,00 zł, subwencja wyrównawcza – 

plan i wykonanie 1 535 189,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej – plan i wykonanie 

902 692,00 zł. Dochody z tych źródeł stanowią 28,52% dochodów ogółem. 
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4. Pozostałe dochody plan 2 918 701,56 zł wykonanie 2 596 162,75 zł tj. 88,95%. Dochody z 

tych źródeł stanowią 8,94% dochodów ogółem, w tym: 

a) Wpływy z usług – wykonanie 1 795 540,00 zł 

b) Dochody majątkowe plan 101 341,00 zł wykonane 1 774 607,00 zł tj. 161,13%. 

Dochody z tych źródeł stanowią 6,11% dochodów ogółem 

c) Dochody z majątku plan 91 500,00 wykonane 62 481,61 zł tj. 68,29%. Dochody z 

tych źródeł  stanowią 0,22% dochodów ogółem 

 

W 2021r. Miasto Łaskarzew otrzymało na inwestycje drogowe kwotę 521 462,22 zł z: 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 

            - Przebudowa drogi na Leokadię (457 462,22 zł) 

- Poprawa Bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Łaskarzewie     

na ul. Dąbrowskiej – wydatki niewygasające (64 000,00 zł) 

 

Z Urzędu Marszałkowskiego Miasto otrzymało 166 341,00 zł na: 

 - Budowa tężni solankowej wraz z ogrodem halofitów Mazowiecki Instrument 

Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZWOSZE 2021  (66 341,00 zł) 

 - Modernizacja trybun na stadionie sportowym Mazowiecki Instrument Wsparcia 

Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 (100 000,00 zł) 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Błąd w opisie – LEGENDA – trzeba to inaczej 
rozłożyć, oddzielić 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dochody własne z 
tytułu opłat i podatków 
pobierane przez gminę 
oraz stanowiące udziały 
w podatkach pobierane 
przez Urzędy Skarbowe 

lub przekazywane z 
budżetu Państwa 

28% 

Dotacje z budżetu 
państwa na adania 

zlecone i 
dofinansowanie zadań 

własnych oraz 
programy rozwojowe 

28% 

Dochody z tytułu 
subwencji 

29% 

Pozostałe dochody (w 
tym dochody 

majątkowe i dochody z 
majątku) 

15% 

Dochody 
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b. Wydatki 
 

 

Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok wynosi /po zmianach/ 30 949 279,60 zł. Kwota 

zrealizowanych wydatków wynosi 28 091 870,26 zł, co stanowi 90,77% realizacji planu. 

 

Wydatki majątkowe: plan 3 311 963,00 zł, wykonanie 1 683 804,96 zł, co stanowi 50,84% 

realizacji planu. Wykonane wydatki majątkowe stanowią 5,99% wydatków ogółem. Wydatki 

bieżące: plan 27 637 316,60 zł, wykonanie 26 408 065,30zł, co stanowi 95,55% realizacji 

planu. 

 

Poniżej wykres przedstawiający wydatki Miasta Łaskarzew w 2021 roku z  

wyodrębnieniem poszczególnych działów: 

 

 

 

 

 

Rodzina i Pomoc 
Społeczna 

31% 

Pozostałe wydatki  
7% Administracja publiczna 

8% 

Oświata i Edukacyjna 
Opieka Wychowawcza 

39% 

Gospodarka komunalna  
15% 

Wydatki 
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c. Realizacja zadań majątkowych 
 

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

 

1) Transport i łączność/ drogi publiczne gminne: 
 

a) Budowa chodnika przy ul. Kusocińskiego/Dąbrowskiej: 8 673,20 zł 
 

b) Modernizacja ul. Chopina: 1 783,50 zł 
 

c) Przebudowa drogi na Leokadię: 480 292,22 zł 
 

d) Przebudowa ul. Nowej: 23 028,20zł 

 

e) Wykonanie koncepcji odwodnienia miasta Łaskarzew: 51 414,00 zł 

 

f) Poprawa Bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w 

Łaskarzewie na ul. Dąbrowskiej  - wydatki niewygasające: 93 320,00 zł 
 
 

2) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 

a) Budowa i przebudowa przepompowni ścieków oraz budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie: 55 462, 75 zł 

b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie: 5 425,70 zł 

c) Modernizacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej w Łaskarzewie 

–  541 855,68zł 

d) Modernizacja przepompowni ścieków wmieście Łaskarzew zlokalizowanej 

przy ul. Słonecznej na działce nr 185/2: 2 290,85 zł 

e) Zakup pompy do przepompowni ścieków w Łaskarzewie: 14 610,82 zł 

f) Budowa tężni solankowej wraz z ogrodem halofitów  

w Łaskarzewie: 131 381,43zł 

g) Zakup maszyn do referatu gospodarczego: 16 500,00 zł 

3) Kultura fizyczna i sport: 

Modernizacja trybun na stadionie sportowym: 174 290,90 zł 

4) Administracja publiczna: 

Utworzenie Przystanku Historii i Kultury na Rynek Duży : 27 864,79 zł 

 
 

Łącznie wartość zaplanowanych zadań inwestycyjnych to kwota: 2 193 385,16 zł. 

 
Na wyżej wymienione zadania inwestycyjne w 2021r. Miasto pozyskało środki w kwocie 

1 187 803,22 zł. 

Zadania inwestycyjny zaplanowane na rok 2021 zostały wykonane tylko w około 50,84%. Na 

stosunkowo niskie wykonanie planu wpłynęła pandemia COVID – 19 i związane z nią 

problemy techniczno – projektowe. Większość zadań zostało przeniesione do wykonania w 

roku 2022. 
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 W 2021 roku Miasto pozyskało również kwotę 10 070 000,00 zł z Rządowego Funduszu 

Polski Ład z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją 

przepompowni ścieków w latach 2022 – 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

W roku 2021 Miasto Łaskarzew pozyskało z dofinansowań 

12 920 691,00zł: 

 

Pozyskane środki w 2021 roku na zadania inwestycyjne 

    
Kwota 

dofinansowania 
Cała wartość zadania 

% 

dofinanso

wania 

1 

 

Modernizacja trybun na stadionie sportowym 

w Łaskarzewie 

 
100 000,00 174 290,90 57,38% 

2 Budowa przejścia dla pieszych na ul 
Dąbrowskiej 64 000,00 

100 000,00 

/wykonanie w 2022 roku/ 64,00% 

3 Cyfrowa gmina 
144 270,00 

144 270,00 

/wykonanie w 2022 roku/ 100,00% 

4 Utworzenie Przystanku Historii i Kultury  na 

Rynku Dużym 37 000,00 

67 000,00 

/wykonanie w 2022 roku/ 55,22% 

5 Budowa tężni solankowej wraz z ogrodem 

halofitów na Rynku Dużym 66 341,00 131 381,43 50,49% 

6 
 

Przebudowa drogi na Leokadię 

 
457 462,22 480 292,22 95,25% 

7 Przebudowa ulicy Nowej 
142 537,78 

350 000,00  

Wykonanie w 2022 r. 40,73% 

8 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa, 

Klonowa, Przychodnia, Żytnia 804 680,00 1 454 680,00 55,32% 
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9 
Budowa i przebudowa pompowni ścieków 

oraz budowa kanalizacji sanitarnej na terenie 

miasta Łaskarzew 
10 070 000,00  Wykonanie w 2022 r.  

 
10 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej 

 
900 000,00 Wykonanie w 2022 r. 

 
11 

 

Laboratoria Przyszłości 

 
134 400,00 134 399,81  100,00%  

    12 920 691,00   

Tab. nr. 2. Zestawienie środków pozyskanych w 2021r.  
 

 

d. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
 

Analizując przebieg realizacji budżetu za 2021 rok należy stwierdzić, że: 
 

 Dochody budżetu Miasto wykonano na kwotę 29 038 472,19 zł, co stanowi 100,26% 

planu rocznego,


 Wydatki budżetu wykonano na kwotę 28 091 870,26 zł, co stanowi 90,77% planu 

rocznego,


 Dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 918 906,00 co stanowi 

100% planu rocznego,


 Wskaźnik zadłużenia na koniec 2021 roku w stosunku do dochodów zaplanowanych 

wyniósł 21,73% natomiast planowanej spłaty 8,96%,


 Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi wynosi 

946 601,93 zł.,


 Na dzień 31.12.2021 w Wieloletniej Prognozie Finansowej znajdują się następujące  

przedsięwzięcia:


 Projekt Kompetencje Kluczowe i umiejętności uniwersalne kapitałem 

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

realizacji 2019 - 2021 


 

 Przebudowa ul. Przychód – zadanie inwestycyjne - wartość 355 456,00 – 

czas realizacji 2019 - 2022 limit zobowiązań na rok 2021– 63 906,00 zł


 Łączny limit zobowiązań na rok 2021 dla tych przedsięwzięć wyniósł 714 411,30zł. 

W budżecie Miasta Łaskarzew w 2021 roku dokonano zwiększenia planu dochodów w 

porównaniu do uchwały budżetowej o kwotę 2 732 953,66 zł, natomiast plan 

wydatków zwiększył się o kwotę 4 717 342,30zł. 

Kwota zadłużenia na koniec roku 2021 wynosi: 

o z tytułu zobowiązań wymagalnych - brak zobowiązań, 

o z tytułu zobowiązań niewymagalnych: 1 061,270,47 zł, 

o z tytułów dłużnych: 6 292 918,00 zł. 
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e. Gospodarka pozabudżetowa 
 
 DOM PRACY TWÓRCZEJ „BAJKA”



 

Dom Pracy Twórczej „Bajka” w Łaskarzewie w 2021 roku osiągnął przychody w 

wysokości 135 698,93 zł, z czego 135 963,74 zł to dotacja z budżetu Miasta, a 5,19 zł to 

odsetki od środków zgromadzonych na rachunku. W ciągu roku poniesiono koszty na kwotę 

135 968,93 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup energii, materiałów 

oraz pozostałe wydatki. Na dzień 31.12.2021 r. Dom Pracy Twórczej „Bajka” nie posiada 

żadnych zobowiązań. 

 

 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA


 

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2021 roku wyniosły 77 677,01 zł, w tym 

74 972,37zł to dotacja podmiotowa z budżetu Miasta. W ciągu roku poniesiono koszty na 

kwotę 51 856,29 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na 

zakup książek przeczono 7 715,55 zł. Na pozostałe wydatki takie jak opłata za energię i gaz, 

rozmowy telefoniczne i Internet oraz wywóz nieczystości, ubezpieczenia mienia, podróże 

służbowe i inne zostały poniesione koszta na kwotę 14 042,78zł  Na dzień 31.12.2021 r. 

Miejska Biblioteka Publiczna nie posiadała żadnych zobowiązań.  
 
 
 
 
 

III. EWIDENCJA LUDNOŚCI 
 
 
 
 

W ostatnich latach odnotowuje się spadek liczby ludności Miasta. 

Tab. nr.3 Zestawienie liczby mieszkańców miasta w latach 2018-2021   

 

Zgodnie z danymi z Ewidencji Ludności w Mieście Łaskarzew w 2021 roku mieszkało 4715 

osób, w tym 2334 mężczyzn i 2381 kobiet (stan na 31.12.2021 r.). W odniesieniu do 

poszczególnych kategorii wiekowych: 

 liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (15lat i mniej) - 384 kobiet, 400 mężczyzn, 

 liczba osób w wieku produkcyjnym (16 -60/65lat) - 1387 kobiet, 1630 mężczyzn, 

 liczba osób w wieku poprodukcyjnym - 610 kobiet, 304 mężczyzn, 

Liczba ludności w latach 2018 – 2021 (stan na 31 grudnia)  

2018 2019 2020 2021 

4803 osób 4779 osób 4754 osób 4715 osób 
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W 2021r. odnotowano 55 urodzeń z terenu miasta i 71 zgonów mieszkańców miasta. 

 

Urząd Miasta Łaskarzew jako zadanie zlecone prowadzi również: 

 obsługę Dowodów osobistych – przyjęto 269 wnioskówo wydanie dowodów 

osobistych, 

 obsługę Ewidencji ludności – przyjęto 79 zgłoszeń meldunkowych osobiście 

złożonych przez interesantów, pozostałe czynności elektroniczne w SRP, 

 wykonywanie zadań  z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej – złożono 

127 wniosków, 

 prowadzenie i aktualizacja Rejestru wyborców. 

 

 
 

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 (obowiązuje podjęty Uchwałą Rady Miasta Łaskarzewa Nr XXVII/125/00 z 

dnia 29 grudnia 2000 r.). W roku 2021 zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy, o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wypisy ze studium, zaświadczenia. 

 
 

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 2021 wydano wypisy i wyrysy oraz zaświadczenie, że działka nie jest 

gruntem przeznaczonym do zalesienia zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego zachodniej części Miasta Łaskarzewa. 
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3. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA 

ZASOBEM MIESZKANIOWYM 

 

Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Łaskarzew  na lata 2021 - 

2025 przyjęty został przez Radę Miasta Łaskarzewa dnia 24 lutego 2021 r. (Uchwałą Nr 

XXVIII/162/2021) Zasoby mieszkaniowe jakie posiada miasto to 40 lokali usytuowanych w 

9 budynkach. Aktualnie liczba wynajmowanych lokali wynosi 31, w tym 2 lokale socjalne. 

Liczba niezamieszkałych lokali wynosi 9, z czego znaczna część wymaga gruntownego 

remontu. W roku 2021 została przeprowadzona wymiana stolarki okiennej w lokalu przy 

ulicy Alejowej 23 oraz został przeprowadzony remont instalacji elektrycznej przy ulicy 

Letnisko 1 i 2. 

 
 

 

4. PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH 

AZBEST Z TERENU MIASTA ŁASKARZEWA NA LATA 2021- 2032 
 

 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta 
 

Łaskarzewa  na  lata  2021-2032  przyjęty  został  Uchwałą  Rady  Miasta  Łaskarzewa  Nr 
 

XXXVI/214/2021z dnia 10 listopada 2021r. W roku 2021 utylizacji poddano 39 495,00 kg. 
 
 

 

5. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ 

ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE 

MIASTA ŁASKARZEWA NA 2021 ROK 
 

 

Rada  Miasta  Łaskarzewa  Uchwałą  Nr  XXVIII/165/2021  z  dnia  24 lutego 2021  r.  

przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta Łaskarzewa na 2021 rok.  

Program obejmował swoim zakresem realizację takich zadań jak: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
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drogowych z udziałem zwierząt. 

 

Przeznaczono środki na wyłapywanie bezdomnych psów i przekazanie ich do schroniska. W 

2021 r. został odłowiony jeden bezpański pies. 

 

6. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA ŁASKARZEWA  

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
 

 

Dnia  30  listopada  2020r.  Rada  Miasta  Łaskarzewa  Uchwałą  Nr  XXVI/147/2020  

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 2021. Życie społeczne, gospodarcze i kulturalne 

Miasta Łaskarzewa współtworzą organizację społeczne i stowarzyszenia działające na terenie 

miasta. Organizacjami tymi w 2021 r. były: Ochotnicza Straż Pożarna, 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 ogłoszony został konkurs na realizacje zadania w obszarze 

„Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” poprzez prowadzenie zajęć sportowych dla 

dzieci i młodzieży. Ofertę złożył ŁKS „Promnik” oraz Stowarzyszenie Centrum Integracyjno 

- Animacyjne w Łaskarzewie.  

 

Współpraca  z organizacjami pozarządowymi była realizowana w formie pozafinansowej 

poprzez: 

 udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom (np. wsparcie przy składaniu 

wniosków na dofinansowanie dla OSP)

 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 (np. zawody 

wędkarskie).
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 spotkania z organizacjami (np. spotkania robocze, wspólne spotkanie 

online),

 współpraca przy organizacji wydarzeń i imprez (np. Dni Miasta).



7. PLAN ODNOWY MIASTA ŁASKARZEWA NA LATA 2019-2026 
 

 

W 2021 r. obowiązywał uchwalony w dniu 16 kwietnia 2016 r. Plan odnowy Miasta 

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

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

rewitalizacji dla Miasta Łaskarzew”, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

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. Zgodnie z jego ustaleniami dokonano m.in. 

modernizacji boiska przy ulicy Kusocińskiego (trybuny). Środki na modernizacje zostały 

pozyskane z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100 000,00zł. Zostały 

wymienione siedziska oraz barierki.  

 

 

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 i Program Wsparcia Rodziny na lata 

2020 - 2023. Koordynowaniem prac w tym zakresie zajmuje się Zespół  Interdyscyplinarny, 

w którego skład  wchodzi 6 osób, są to pracownicy MOPS, Szkół, SPZOZ i Policji. 
 
W 2021 r. Zespół prowadził procedurę Niebieskiej Karty w stosunku do 36 rodzin, przy czym 

procedura została wszczęta w 18 rodzinach doświadczających przemocy, zaś w 18 

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 1 wniosek do sądu opiekuńczego o wgląd w sytuację małoletnich w środowisku 

rodzinnym zagrożonym przemocą domową. 
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9.  MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA 

NARKOMANII 
 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok  został wprowadzony Uchwałą Rady Miasta 

Łaskarzew z dnia 30.12.2020 r. 

W Punkcie  Konsultacyjno – Terapeutycznym,  funkcjonującym od 2008r. przyjmuje 

jeden raz w tygodniu terapeuta ds. uzależnień. Z pomocy punktu skorzystało 20 osób, podczas 

94 spotkań. Od lutego 2021r. w Punkcie (trzy razy w miesiącu) przyjmuje psycholog. Z 

pomocy psychologicznej skorzystało 26 osób podczas 164 wizyt. Koszt zatrudnienia 

psychologa wyniósł 14 110,00 zł, zaś koszt zatrudnienia terapeuty wyniósł 7 910,00 zł. Koszt 

funkcjonowania punktu w 2021 roku to 22 020,00 zł. Z pomocy Punktu Konsultacyjno-

Terapeutycznego mogą korzystać bezpłatnie mieszkańcy Łaskarzewa borykający się głównie 

z problemami uzależnień tj. osoby uzależnione i współuzależnione jak również osoby w 

kryzysie związanym z pandemią ( stres, izolacja).   

W stosunku do 13 osób Komisja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii występowała o stawienie się w 

celu motywowania do podjęcia leczenia odwykowego  i skierowania do Punktu 

Konsultacyjno-Terapeutycznego w związku ustaleniem zagrożenia uzależnieniem i ustalenia 

formy dalszych działań.  

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii aktywnie  współpracowała z grupami samopomocowymi AA, AL. – Anon i 

placówkami oświatowymi. 

W ramach współpracy z miejscowymi szkołami  przyznano wsparcie finansowe na  

przedsięwzięcia organizowane przez szkoły w ramach realizacji  programów profilaktycznych 

16 000 zł w tym min.: na pozalekcyjne zajęcia sportowe, projekty szkolne, wyjazdy, działania 

profilaktyczno-edukacyjne, z czego wykorzystano kwotę niespełna 9 000 zł.  

Z uwagi na pandemię COVID - 19  w 2021 r. nie odbyły się zaplanowane stacjonarne i 

wyjazdowe ferie zimowe dla dzieci. W okresie letnim natomiast na bezpłatne profilaktyczne 

kolonie w góry wyjechało 40. Koszt kolonii wynosił 39960 zł. W ramach projektu 

profilaktycznego ,,Wakacje w mieście 2021” zorganizowano trzy jednodniowe profilaktyczne 

wycieczki autokarowe dla  50 dzieci min. na basen, do zagrody alpak jak również do stadniny 

koni. Uczestnikami Projektu były dzieci w wieku 5 - 11 lat, głównie z rodzin dysfunkcyjnych, 

zagrożonych uzależnieniem i przemocą.  
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 Łączna wartość środków finansowych na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta 

Łaskarzewa na 2021r. z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w roku 2021  wynosiła 196 078,73 zł, natomiast wydatkowano  kwotę 

156 249,59 zł. na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych (różnica 39 829,14zł. to środki niewykorzystane przeniesione na  następny 

rok). W ubiegłym roku po raz pierwszy wpłynęły nowe środki z opłat od napojów 

alkoholowych poniżej 300 ml  (tzw. małpki) z urzędów skarbowych w kwocie 11 982,54 zł. 

Wydatkowano kwotę 7 770,06 zł. (zakup alkomatu i stołu do tenisa). 

 

10. PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA MIASTA  
ŁASKARZEWA 

 

W związku ze zgłoszeniami płynącymi od Radnych Rady Miasta Łaskarzew 

wprowadzono zmiany w Projekcie Stałej Organizacji Ruchu w mieście Łaskarzew. 

Przedmiotem opracowania nowej organizacji ruchu były ulice: ul. Chopina i ul. Kopernika 

(zamiana znaku A-7 „Ustąp pierwszeństwa” na znak B-20 „Stop”), ul. Fabryczna 

(wprowadzenie znaku U-18a „Lustro drogowe”), ul. Kolejowa (przeniesienie znaku B-18 

„zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t”) ul. Szkolna 

(wprowadzenie czasowego parkowania znak B-35 „Zakaz postoju” i T-0 „Ponad 15 min”). 

 

11. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Łaskarzewa na lata 2021 – 2024 z 

perspektywą do roku 2028 przyjęty został uchwałą Rady Miasta NR XXXII/185/2021 z dnia 29 

czerwca 2021r.  Jest on podstawowym dokumentem pozwalającym na koordynację działań 

związanych z ochroną środowiska na terenie miasta. Znajdują się w nim szczegółowe cele i 

zadania, jakie stoją przed miastem i innymi podmiotami w odniesieniu do ochrony środowiska.  

W ramach Programu wskazano do realizacji zadania z obszaru: 

1. Ochrona klimatu i jakości powietrza – poprawa efektywności energetycznej budynków, 

2. Zagrożenie hałasem – modernizacja i przebudowa dróg, 

3. Gospodarka wodno – ściekowa – rozbudowa infrastruktury wodociągowej i oczyszczania 

ścieków, 

4. Gospodarka odpadami – usuwanie azbestu z terenu miasta, 

5. Zasoby przyrodnicze – poprawa walorów krajobrazowych i kulturowych. 

W 2021r. została utworzona koncepcja rewitalizacji parku „Małpi Gaj” w Łaskarzewie 

oraz koncepcja odprowadzenia i racjonalnego zagospodarowania wód opadowych z terenu 

Miasta Łaskarzew.  
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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. 

  

Lp.  Liczba wydanych Zabudowa  Zabudowa Zabudowa  Zabudowa  
 

  decyzji mieszkaniowa  mieszkaniowa usługowa  inna  
 

  o warunkach jednorodzinna  wielorodzinna [szt.]  [szt.]  
 

  zabudowy [szt.] [szt.]   [szt.]     
 

             
 

1.  17 8    0 3  6  
 

           
 

Tab.  nr. 4. Decyzje o warunkach zabudowy wydane w 2021 roku 

 

   
 



 

Raport o Stanie Miasta Łaskarzewa w roku 2021   Strona 21 
 

 

L.p. Liczba 

wydanych 

decyzji o 

ustaleniu 

lokalizacji 

inwestycji 

celu 

publicznego 

(szt.) 

 Rodzaj inwestycji 

Budowa sieci 

gazowej (szt.) 

- Przyłącza 

indywidualne. 

Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1325W 

Garwolin 0 Ruda 

Talubska – Łaskarzew- 

Polik – Maciejowice, 

ulica Garwolińska w 

Łaskarzewie oraz 
budowy i przebudowy 

kanalizacji deszczowej 

w drodze powiatowej 

Nr 1325W – ulice: 

Garwolińska, Rynek 

duży im. J. 

Piłsudskiego, 

Kościuszki w 

Łaskarzewie (szt.) 

- INWESTYCJA 

WŁADZ POWIATU 

Budowa budynku 

hali sportowo – 

widowiskowej 

wraz z łącznikiem 

z Zespołem Szkół 

nr 1 w 

Łaskarzewie wraz 
z niezbędną 

infrastrukturą 

techniczną i 

zagospodarowanie

m w tym budowa 

zjazdu 

publicznego (szt.) 

- MIEJSKA 

HALA 

SPORTOWA 

Budowa i 

przebudowa 

przepompowni 

ścieków. 

- 

MODERNIZACJA 

SIECI 
KANALIZACYJN

EJ MIASTA 

1. 12 1 1 1 9 

Tab. nr. 5. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2021 roku 
 

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2021 roku dotyczyły ważnych  

Strategicznych dla miasta zadań: 

            - Budowa miejskiej hali sportowej, 

            - Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w mieście, 

            - Przebudowa ulicy Garwolińskiej. 

  

2. OCHRONA ŚRODOWISKA 

 
W 2021 roku przyjęty został do realizacji Program Ochrony Środowiska.  Program jest 

niezbędny do prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania ochroną środowiska na 

szczeblu gminnym. Opracowana została koncepcja rewitalizacji parku „Małpi Gaj” w ramach 

której zaplanowana jest realizacja strefy wejścia, strefy parkowo – leśnej, ścieżki biegowej z 

elementami ścieżki zdrowia, strefy parku linowego, zieleń parkowa, amfiteatr ze ścianą do 

kina plenerowego, pomost wypoczynkowy z przystanią kajakową, strefa piknikowa, strefa 

dojazdowa, droga p. poż.  

W 2021r. opracowana została również koncepcja odprowadzenia oraz zagospodarowania wód 

opadowych. 

Od 2019r. Miasto realizuje program „Czyste Powietrze”, w ramach którego można 

ubiegać się o dofinansowanie na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na 

nowoczesne, spełniające najwyższe normy oraz termomodernizację budynku. W 2021r. 

mieszkańcy Łaskarzewa złożyli 23 wnioski za pośrednictwem Urzędu Miasta. 

W 2021r. została przeprowadzona Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Mieście 

Łaskarzew. W ankietyzacji wzięli udział mieszkańcy Miasta, którzy wyrazili zgodę na 

przeprowadzenie ankiety we własnych gospodarstwach domowych i zakładach pracy. 
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Badanie przeprowadzono w 1088 gospodarstwach. Na podstawie przeprowadzonych ankiet 

opracowany został raport, który został udostępniony do informacji publicznej na stronie 

internetowej Miasta Łaskarzew.  

 

a. Usuwanie wyrobów azbestowych 

 

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

zawierających azbest z terenu Miasta Łaskarzewa na lata 2021-2032”. W roku 2021 usunięto 

39 495,00 kg wyrobów zawierających azbest, całkowity koszt zadania wyniósł 14 289,30zł. 

Na realizację zamówienia uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGWw wysokości 10 002,51 zł.  

W 2021 roku w dniach 15 czerwca - 30 sierpnia zrealizowano zadanie  pn. 

„Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta 

Łaskarzew”. Inwentaryzacja sporządzona była w formie „spisu z natury” - w celu wykonania 

rzetelnej inwentaryzacji każdy wyrób azbestowy znajdujący się na terenie Miasta Łaskarzew 

został spisany, poddany ocenie i następnie wprowadzony do Bazy Azbestowej. 

 Dane z inwentaryzacji to: 

 wyroby azbestowe należące do osób fizycznych - 751 200 kg; 

 wyroby azbestowe należące do osób prawnych - 16 590 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: 

1) 19 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew od osób fizycznych z czego: 

a) wydano 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego 

w sprawie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew,  

b) 1 zgłoszenie zostało wycofane 

2) 6 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z czego: 

      a) 1 wniosek został pozostawiony bez rozpatrzony (nie uzupełniono wniosku).  

Starosta Powiatu Garwolińskiego wydał Miastu Łaskarzew 2 decyzje zezwalających na 

usunięcie 49 drzew z terenów stanowiących własność miasta oraz 1 decyzję odmowna (nie 

zezwalającą na usunięcie 1 szt. drzewa).  

W 2021 roku na terenie Miasta Łaskarzew nasadzono 200 szt. drzew. 

 
 
 
 



 

Raport o Stanie Miasta Łaskarzewa w roku 2021   Strona 23 
 

c. Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
 

 

W 2021 roku firmą wyłoniona z przetargu do obsługi Miasta Łaskarzewa w zakresie odbioru i 

zagospodarowania odpadów był EKOLIDER Garwolin. Od dnia 1 stycznia 2021 r. zmienił się 

sposób rozliczania Miasta z firmą odbierającą odpady. W poprzednich latach była to stała 

opłata ryczałtowa, taka sama każdego miesiąca (w 2020r. wynosiła 60 480 zł). Obecnie, 

zgodnie z ustawą, Miasto uiszcza opłaty za każdą odebraną tonę odpadów (w 2021 roku 

średni miesięczny koszt odbioru i zagospodarowania odpadów to około 150 000,00 zł). W 

związku z tym wzrosła cena odbioru odpadów od mieszkańca. W 2021 r. wynosiła ona 

początkowo 26,00 zł, a później 35,00 zł.  

W minionym roku od właścicieli nieruchomości położonych w Łaskarzewie odebrano łącznie 

966 680,00 kg odpadów komunalnych, z wyłączeniem odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych. PSZOK działał na placu targowiska miejskiego dwa razy w miesiącu -  

odebrano dodatkowe 269 220,00 kg odpadów.  

Na funkcjonowanie gospodarki odpadami miasto Łaskarzew wydatkowało 1 901 479,73zł. 

 

d. Zapobieganie bezdomności zwierząt 
 

 

Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz 

ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Koszt realizacji „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta 

Łaskarzew na 2021 rok”  - 5 904,00 zł (brutto). W 2021 r. odłowiono jednego bezpańskiego 

psa. 

 

3. ZAOPATRZENIE W WODĘ, WODOCIĄG I KANALIZACJA 
 

 

Od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 roku bieżąca konserwacja w gospodarce wodociągowo - 

kanalizacyjna na terenie Miasta Łaskarzew powierzona była  Firmie Facility Marcin Zalech. 

Od dnia 1 maja 2021 roku za całość gospodarki wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie 

Łaskarzewa odpowiada Miasto Łaskarzew. W tym celu zatrudnionych zostało dwóch 

pracowników zapewniających bieżące utrzymanie sieci i urządzeń wodociągowo- 

kanalizacyjnych oraz dokonywanie przeglądów i drobnych napraw. 

Koszty gospodarki ściekowej i ochrony wód to: Plan 2 162 846,00zł, wykonanie 1 481 089,37 

złtj. 68,48%  realizacji planu. Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni 

ścieków, hydroforni, nadzór nad oczyszczalnią, zakup energii, analizę i badanie ścieków, 

monitoring obiektu, opłaty za korzystanie ze środowiska. W roku 2021 zakupiono pompy do 
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przepompowni. Zakończona została niezwykle ważna i bardzo potrzebna Modernizacja 

Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. W 2020 roku doszło bowiem do rozległej awarii, miasto 

stanęło w obliczu zagrożenia katastrofą ekologiczną i skażenia środowiska. Przystąpiono do 

niezbędnych prac, przebudowy i modernizacji urządzeń i ciągów technologicznych 

oczyszczalni. Wartość zadania to około 1 300 000,00 zł. Dzięki tej inwestycji Miasto uniknęło 

kary nałożonej przez WIOŚ za przekroczenie parametrów ścieków w latach 2017 – 2019 w 

wysokości ponad 800 000,00 zł. Remont oczyszczalni był niezbędny, aby w kolejnych latach 

rozbudować sieć kanalizacji sanitarnej na terenie miasta. 

Zadanie  modernizacji przepompowni przy ulicy Słonecznej przesunięto na 2022 rok. 

Infrastruktura wodociągowo - kanalizacyjna w Mieście wymaga dalszej modernizacji oraz 

rozbudowy. 

 

 

4.  DROGI MIEJSKIE 
 
 

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

18,3 km i 10,2  km o nawierzchni nieutwardzonej. Główna inwestycja drogowa dotyczyła 

przebudowy drogi prowadzącej na Leokadię o długości 835m i powierzchni 4352m
2
.W 

ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Miasto Łaskarzew otrzymało 

dofinansowanie w wysokości 600 000,00 zł na przebudowę wyżej wymienionej drogi. 

Wartość zadania wyniosła 489 229,22 zł. Prace zostały zakończone jesienią, a oficjalne 

otwarcie drogi nastąpi wiosną 2022 roku, po wykonaniu dodatkowych zjazdów. Pozostałe 

środki przeznaczono na ul. Nową. W 2021r. został złożony wniosek o dofinansowanie na 

budowę drogi ulicy Przychód – odcinek I oraz wykonywana była dokumentacja projektowa 

na budowę drogi ulicy Przychód – odcinek II.  Ponadto złożony został wniosek na budowę 

przejścia dla pieszych na ulicy Dąbrowskiej. 

W opisywanym okresie zostały wydane 2 pozwolenia na ułożenie kostki chodnikowej przed 

posesjami oraz 8 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. W grudniu 2021r. Miasto zamontowało nową wiatę 

przystankową dla podróżnych przy ulicy Rynek Duży, która stanowi część projektu 

„Przystanek kultury i historii”. 
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 Przez wschodnią część Miasta przebiega trakcja kolejowa PKP. Znajduje się również stacja 

Łaskarzew Przystanek. W 2021 roku rozpoczęły się prace dotyczące budowy nowego dworca 

kolejowego PKP. 

  
 

6.  OCHRONA ZDROWIA 
 

 

W Mieście Łaskarzewie funkcjonują dwie przychodnie lekarskie: Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie i NZOZ  „MEDYK” sp.z o.o. 

Zgodnie ze Statutem SPZOZ w Łaskarzewie działa Rada Społeczna, która jest 

organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym 

Kierownika SPZOZ. Odbyły się 3 posiedzenia Rady Społecznej, na których omawiano 

sytuacje covidową oraz zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2020. SPZOZ osiągnął 

w roku 2021 przychody w wysokości 2 336 304,44 zł, z tego dotacja z NFZ – 2 315 254,53 zł, 

pozostałe przychody 21 049,91zł. Wykonano wydatki na kwotę 2 398 038,74zł. Na koniec 

2021 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie posiadał zobowiązań. Brak 

należności wymagalnych i niewymagalnych. 

W roku 2021, Miasto Łaskarzew brało udział w ogólnopolskiej akcji o nazwie 

„#SzczepimySię”. Akcja ta miała na celu przeciwdziałanie COVID - 19 poprzez promocję i 

dostępność jak  największej liczby szczepień.  

Miasto Łaskarzew brało również udział w konkursie „Rosnąca odporność”, w którym 

gminy o największych poziomach wyszczepienia przeciwko COVID-19 walczyły o nagrody 

pieniężne. Podczas Dni Łaskarzewa mieszkańcy korzystali z mobilnego punktu szczepień, 

tzw. „Szczepionkobus”.  

 

W Łaskarzewie działają również prywatne gabinety stomatologiczne w tym otworzona w 

2020 r. Klinika Dentystyczna DENTA - MEDICA, 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 2021 udzielił pomocy i wsparcia 

w postaci świadczeń pieniężnych 320 osobom (6,78 % wszystkich mieszkańców) oraz 
 
w postaci świadczeń niepieniężnych 59 osobom. Odpłatność gminy za pobyt w Domu 

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

swoją opieką 8 rodzin, w tym 13 dzieci. Najczęściej występującymi przyczynami trudnej 
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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 1 214 502,00 zł. 

 

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

rodzinne, Dobry Start, Fundusz alimentacyjny, wydatkowano 155 265,92 zł, co stanowi 95,12% 

realizacji planu. Liczba pobierających w roku oceny świadczenie wychowawcze wyniosła 525 

rodzin, zasiłek rodzinny wyniosła 223 rodzin. 

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. Klub „Senior+” kontynuował 

swoją działalność także w 2021r. Liczba miejsc przygotowanych dla uczestników wynosiła 

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

zdalnie. Program działalności Klubu obejmował zajęcia komputerowe, gimnastyczne, 

artystyczne, integracyjne. Środki przeznaczone w 2021 r. na funkcjonowanie Klubu Senior + 

według planu wynosiły 23 203,00zł, wykonanie 21 999,38zł oraz z programu WSPIERAJ 

SENIORA – plan 6 194,00 zl wykonanie 0,00 zł w tym z Funduszu Przeciwdziałania COVID 

- 19 - 5 262,00 zł.  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaskarzewie w roku 2021 udzielił pomocy 

mieszkańcom na zadania dotyczące pomocy rodzinie w łącznej wysokości 7 421 235,69 zł.  

Razem pomoc została udzielona w wysokości 8 635 737,69 zł (pomoc społeczna i pomoc 

rodzinie). 

 

 

 

8.  EDUKACJA PUBLICZNA 
 

 

W 2021r. do placówek oświatowych w Łaskarzewie uczęszczało: 

 

1. Publiczne Przedszkole „Leśny Zakątek” – 171 dzieci (7 oddziałów) 
 

2. Zespół Szkół Nr 1 im. Szarych Szeregów – 377 uczniów, w tym w kl. 0 – 

46, kl. I-VIII – 246, liceum ogólnokształcące – 85 
 

3. Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II – 162 uczniów, w tym kl. 0 – 17, kl. I-VIII – 132, 
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szkoła branżowa I stopnia - 13 

 
 
Kadra to: 102 Nauczycieli i 35 pracowników niepedagogicznych. 

 

Na potrzeby realizacji bieżących zadań oświatowych zaplanowano na 2021 rok po zmianach 

wydatki w kwocie 10 790 533,01 zł z czego wydatkowano 10 204 509,77 zł, co stanowi 

94,57% wykonania planu. Subwencja oświatowa wynosiła 5 843 764,00 zł. 

 

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,

 „Laboratoria przyszłości”

 „ERASMUS” - kontynuacja
  

W trakcie trwania pandemii COVID – 19 odbywały się zajęcia w szkołach w formie zdalnej. 

 

9.  KULTURA 
 
 

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

dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w roku 2021 DPT 

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

oświatowej. W roku 2021 dostosowany była do zasad i  wymogów dotyczących 

funkcjonowania instytucji kultury w czasie pandemii COVID-19 wydanych przez GIS i 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zgodnie z nimi w okresie 01 stycznia 

2021 r. do  29 maja 2021 roku obowiązywał zakaz prowadzenia działalności kulturalnej, 

edukacyjnej i  animacyjnej z udziałem uczestników zajęć oraz publiczności Wszystkie 

realizowane działania były dostosowywane do wymogów działalności instytucji kultury w 

czasie pandemii COVID - 19. 

a) Dom Pracy Twórczej „BAJKA” Działalność DPT „Bajka” skupiała się przede 

wszystkim na opracowywaniu i przygotowywaniu materiałów promocyjnych m.in. 

malowanka historyczna dla dzieci, kartki okolicznościowe, upominki 

wielkanocne, z okazji jubileuszu par małżeńskich, album upamiętniający 100. 

Rocznicę Bitwy Warszawskiej. W symboliczny sposób odbył się Orszak Trzech 

Króli oraz obchody rocznicowe związane ze świętem 3 Maja. W okresie wakacji dla 

dzieci zostały zorganizowane warsztaty artystyczno - plastyczne, muzyczne i 

taneczne oraz spotkania z  teatrem. Tradycyjnie odbył się także Festiwal 
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Akordeonistów i Dni Łaskarzewa. Od września do grudnia 2021 organizowane były 

warsztaty muzyczne i ceramiczne o różnorodnej tematyce oraz nawiązujące 

do  świąt Bożego Narodzenia. Z  okazji Andrzejek zorganizowano dla dzieci 

spotkanie z iluzjonistą, a  z  okazji Mikołajek spektakl o  tematyce świątecznej oraz 

słodkie upominki. 

b) Miejska Biblioteka Publiczna w Łaskarzewie w  roku  2021  zarejestrowała 737 

czytelników, wypożyczyła 14426 książek na zewnątrz biblioteki, 1347 książek i 846 

czasopism na miejscu w bibliotece. Zorganizowano  miejskie  eliminacje XXXVII 

Konkursu Recytatorskiego Dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego, w których 

wzięło udział 16 recytatorów ze szkół podstawowych w Łaskarzewie. Biblioteka 

wzięła udział w X „Narodowym Czytaniu” organizując na Rynku Dużym w 

Łaskarzewie czytanie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej . W imprezie 

wzięło udział około 60 osób. Biblioteka po raz kolejny włączyła się w Ogólnopolską 

Akcję Noc Bibliotek. Święto promujące czytelnictwo przebiegało pod hasłem 

„Czytanie wzmacnia”. W spotkaniu udział wzięło 27 uczniów łaskarzewskich szkół 

i wychowanków przedszkola. Biblioteka brała udział w konkursie plastycznym 

„Biblioteka moich marzeń” organizowanym przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę 

Publiczną w Garwolinie. Dostarczono do Biblioteki Powiatowej 35 prac 

wykonanych przez uczniów  klas 0-8 ze szkół w Łaskarzewie. Biblioteka 

promowała czytelnictwo organizując kiermasze i wystawki książek. Kontynuowała 

akcje: „Mała książka – wielki człowiek” oraz „Uwolnij książkę – książka za 

książkę”. 
  

 

 

10. KULTURA FIZYCZNA 
 
 
 

Na terenie Miasta podobnie jak w latach poprzednich, w 2021 roku funkcjonował Klub 

Sportowy ŁKS „Promnik” w ramach którego działa: 

- Seniorzy – 1 drużyna  

- Juniorzy młodsi U16 i U15 (2005/2006) – 1 drużyna 

- Trampkarze u14 i U13 (2007/2008) – 1 drużyna, 

- Młodzicy U12 i U11 (2009/2010) – 1 drużyna, 

- Orliki U10 i U9 (2011/2012) – 1 drużyna, 

- Żaki U8 i U7 (2013/2014) – 1 drużyna, 

- Skrzaty U6 i U5 (2015/2016) – 1 drużyna.  

W klubie pracuje jeden trener drużyny seniorów oraz 4 trenerów drużyn 

młodzieżowych i dziecięcych.  
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Oprócz Klubu „Promnik” funkcjonuje również Sekcja Tenisa Stołowego 

Stowarzyszenia Centrum Integracyjno – Animacyjne (CIA) oraz sekcja pływacka. 

Został przeprowadzony również program grantowy „Umiem Pływać”. Miał on na celu 

nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania oraz upowszechnienie aktywności 

fizycznej dzieci i młodzieży w klasach I – III. Program ten był dofinansowany z Ministerstwa 

Sportu i Turystyki. 

 

Wśród sportowców w naszym Mieście największe sukcesy odnieśli zawodnicy taekwondo i 

tenisa stołowego. Reprezentowali oni Łaskarzew w rozgrywkach regionalnych, 

wojewódzkich i ogólnopolskich.   

 

 Wydatki na zadania  w zakresie kultury fizycznej w formie dotacji – ŁKS „Promnik”  - 

95 000,00 oraz CIA 10 000,00 zł. 
 
Od września do listopada 2021 roku prowadzone były zajęcia przez Lokalnego Animatora 

Sportu (głównie z piłki nożnej) na boisku „ORLIK” przy Zespole Szkół nr. 2 w Łaskarzewie. 

 

Miasto Łaskarzew otrzymało dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego w 

ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 

2021” na realizację zadania pn. „Modernizacja trybun na stadionie sportowym w 

Łaskarzewie – etap II” w kwocie 100 000 zł, środki własne przeznaczone wyniosły 

74 290,90 zł Dzięki otrzymanym funduszom odnowiona została II część trybun. 

Zakupiona została także kamera do monitorowania obiektu – 1 965,77 zł 

 

Miasto Łaskarzew uzyskało również środki na budowę hali sportowej przy ZS nr 1 w 

Łaskarzewie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 000 000,00 zł w 

2020 roku. Dzięki tym środkom, w 2021r. została opracowana koncepcja oraz projekt hali 

sportowej. 
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11. TARGOWISKO MIEJSKIE   
 

Targowisko w Łaskarzewie położone jest przy ulicy Targowej. Miejskie targowisko w 

Łaskarzewie czynne jest dwa razy w tygodniu tj. we wtorek i piątek. Powierzchnia targowiska 

wynosi 7244 m
2
 w tym sprzedażowa 6050 m

2
. Na targowisku istnieje możliwość podłączenia 

odpowiednich urządzeń w celu poboru energii elektrycznej (np. dla lad chłodniczych). W dni 

targowe na targowisku czynne jest WC. 

Z powodu zawieszenia poboru opłaty targowej w ramach rekompensaty dla gmin ze środków 

Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, Miasto Łaskarzew otrzymało 118 606,50 zł. Opłata ta 

była nie pobierana od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. (Art. 31zzm, Dz.U.2021.2095) 

Na targowisku miejskim w Łaskarzewie w roku 2021 były świadczone dodatkowe 

usługi tzw. rezerwacja stałego stanowisk handlowego. W roku 2021 zostało podpisanych 70 

umów dotyczących rezerwacji stanowiska handlowego. Według obowiązujących umów 

dotyczących rezerwacji stanowiska handlowego na miejskim targowisku,  założono 70 kart 

kontowych. Ponadto do obowiązujących umów dotyczących rezerwacji wystawiono 509 

faktur na łączną kwotę brutto 22 792,00 zł. Z tytułu rezerwacji w roku 2021 na konto Urzędu 

Miasta wpłynęło netto 18 243,39 zł. Wystawiono 3 upomnienia na  kwotę 484,00 zł. 

 

12. ZASOBY MIESZKANIOWE MIASTA ŁASKARZEWA 
 

Miasto Łaskarzew posiada zasób mieszkaniowy, w którego skład wchodzi 40 lokali. Liczba 

wynajmowanych lokali wynosi 31 (w tym dwa lokale socjalne), zaś wolnych jest 9 lokali. 

Do obowiązujących umów najmu założono 32 karty kontowe. 
 

Z tytułu najmu w roku 2021 na konto Urzędu Miasta wpłynęło 51 666,57 zł 

Wystosowano do dłużników 6 upomnień na łączną kwotę 6 569,58 zł, wszczęto  

3 postępowania komornicze. Z wszczętych postępowań komorniczych wpłynęło 62,19 zł. 

Konieczne były drobne remonty m.in.:  

 w lokalach na ul. Letnisko 1 i 2 - remont instalacji elektrycznej (koszt 8 200,00 zł) 

 w lokalach na ul. Alejowej 23 – wymiana stolarki okiennej 8 szt. (koszt 7 379,60 zł) 
 
 
 

13. ZIELEŃ W MIEŚCIE 
 

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu 

Miasto otrzymało  66 tyś. zł. na budowę tężni solankowej wraz z ogrodem halofitów. Rośliny 

znajdujące się w owym ogrodzie mają na celu znoszenie zasolenia wokół w.w obiektu. 



 

Raport o Stanie Miasta Łaskarzewa w roku 2021   Strona 31 
 

Poniżej został zamieszczony szczegółowy plan wraz z rozmieszczeniem poszczególnych 

roślin znajdujących się przy tężni solankowej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2021 roku Miasto Łaskarzew włączyło się w akcję Lasów Państwowych „#sadziMY”.  

Łącznie 200 sadzonek drzew zostało dostarczonych do Miasta Łaskarzew, w tym 100 dębów, 

50 wierzb, 50 sosen.  

 

14. CMENTARZ GMINNY 
 
 

Cmentarz Grzebalny 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. 
 
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. 
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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. 

W październiku 2021 odbyły się powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem „WILGA -  

2021”. 

Przygotowany był udział w pracach Wojskowej Powiatowej Komisji Kwalifikacyjnej, w tym 

dokumentacja i postępowanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji 

wojskowej. W roku 2021 listy stawiennictwa obejmowały - 51 mężczyzn podlegających 

kwalifikacji wojskowej, w tym 30 mężczyzn z ubiegłego roku, 

 

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.  

W roku sprawozdawczym łączna liczba skierowań sądowych do wykonywania prac w 

Mieście Łaskarzewie wynosiła 18 na ogólną liczbę wykonujących karę 38, z czego w 

stosunku do 11 ukaranych zamieniono karę nieodpłatnej kontrolowanej pracy na karę 

ograniczenia wolności (skazani nie podjęli pracy lub ją przerwali). 

 

W  2021 roku OSP w Łaskarzewie liczyła 73  druhów i  druhen,  w tym:  mężczyzn- 67 
 

i 6 kobiet. Działania OSP - rodzaj wyjazdu: pożary 21, wypadki drogowe: 16, miejscowe 
 

zagrożenia: 77 i inne: 53. OSP brało czynny udział podczas trwania pandemii COVID – 19, 

m.in. zabezpieczali dowóz osób do szczepień.  

 

 

16. PROMOCJA MIASTA 
 

 

W 2021 roku w ramach działań promocyjnych Miasta Łaskarzewa odbyło się wiele wydarzeń 

organizowanych lub wspieranych przez Miasto jak również objętych patronatem honorowym 

Burmistrza Łaskarzewa. 
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Były to:: 
 

 Orszak Trzech Króli

 Ferie w Mieście 2021

 VI Łaskarzewski Maraton Filmowy o Żołnierzach Wyklętych

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

82. Rocznica Obrony Łaskarzewa, 103 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

 Dni Miasta Łaskarzewa

 Festiwal Akordeonistów

 Dzień nauczyciela z Panią Wicemarszałek Marią Koc

 Narodowe Czytanie

 Łaskarzewska Zmota

 Noc Bibliotek

 III Jarmark Bożonarodzeniowy



W ramach Dni Miasta wręczono tytuły Zasłużony dla Miasta Łaskarzewa dla:

- Ryszarda Niewczasa, 

- Mariana Urawskiego, 

- Kazimierza Licbarskiego. 

- pośmiertnie Mariana Bednarczyka, 

- pośmiertnie Remigiusza Trzaskowskiego, 



Strona Urzędu Miasta na Facebooku – „UM Łaskarzew” została utworzona na początku 2019 

roku. Do końca 2021 roku polubiło ją aż 2094 osoby/obserwowało 2185 osób. Post o 

największym zasięgu został opublikowany 07.03.2021 r., jego zasięg wynosił 63 100 

wyświetleń. 
 
W 2021r. Miasto Łaskarzew miało okazje sfinalizować realizację projektu pod nazwą „WI-FI: 

4EU” finansowanego w pełni z środków Unii Europejskiej. W przestrzeni publicznej 

powstało 10 punktów rozmieszczonych w poszczególnych lokalizacjach: Budynek Urzędu 

Miasta w Łaskarzewie, Park Rynek Duży, Przystanek przy ulicy Rynek Duży im. J. 

Piłsudskiego, Dom Pracy Twórczej „Bajka”, Plac zabaw zlokalizowany przy ulicy Rynek 

Mały, Plac Targowy, Zespół Szkół nr. 2 w Łaskarzewie, Boisko „Orlik 

 

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.  
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Przygotowywane były gadżety promocyjne Miasta, w tym: przenośne nośniki pamięci USB z 

filmem promującym Miasto, Kolorowanka „Historia Łaskarzewa”, a także krówki i torebki 

prezentowe z herbem Miasta oraz album „Wdzięczni Bohaterom. 100. Rocznica Bitwy 

Warszawskiej”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. IDEA SAMORZĄDOWA 

 

 
W kadencji 2018 – 2023 posiedzenia Rady Miasta są transmitowane online, dzięki czemu 

mieszkańcy mają bezpośredni dostęp do ważnych informacji i decyzji dotyczących miasta. 

Transmisje cieszą się dość dużym zainteresowaniem, średnio liczą kilkaset odsłon. 
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W 2021 roku kontynuowano wydawanie Biuletynu Informacyjnego Miasta Łaskarzewa – 

wydano 5 numerów.a  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

VI. UCHWAŁY RADY MIASTA PODJĘTE W 2021 R. 
 

 

Rada Miasta Łaskarzewa w roku 2021 odbyła 11 posiedzeń, podjęła łącznie 68 

uchwał, w tym uchwały strategiczne w sprawie: 

 
 

 zmian w budżecie miasta na rok 2021,

 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2021-2029,

 programu  Gospodarowania mieszkaniowym Zasobem Miasta Łaskarzew                  

na lata 2021 – 2025,

 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta 

Łaskarzew,

 przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi 

Prokuratora Rejonowego w Garwolinie na Uchwałę Rady Miasta Łaskarzew Nr 

XV/92/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Miasta Łaskarzew oraz udzielenia odpowiedzi na skargę, 

 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łaskarzew na 2021 rok, 

 określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Łaskarzew oraz 

warunków i zasad korzystania z tych obiektów, 

 wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń 

kanalizacyjnych, 

 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w 

zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w 
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formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w 

ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 

2019-2023, 

 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z inwestorem w trybie art. 50a ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2020 r. poz.713 z późn. zm.), 

 zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym, 

 ustalenia stawek opłat za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi na terenie Miasta 

Łaskarzew, 

 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

i na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego własność 

Miasta Łaskarzew z tym samym biorącym użyczenie, 

 udzielenia Burmistrzowi Miasta Łaskarzew wotum zaufania, 

 rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Łaskarzew 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r., 

 udzielenia Burmistrzowi Miasta Łaskarzew absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za 2020 r. 

 ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy 

poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, 

 uchylenia uchwały Nr XXXI/177/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy i na 

zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego własność 

Miasta Łaskarzew z tym samym biorącym w użyczenie, 

 przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łaskarzew na lata 2021-2024 z 

perspektywą do roku 2028", 

 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łaskarzew, 

 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

 zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, 



 

Raport o Stanie Miasta Łaskarzewa w roku 2021   Strona 37 
 

 zmiany uchwały Nr XXVII/157/2020 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 grudnia 2020 

r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od nieruchomości, na 

których mieszkają mieszkańcy, 

 określenia średniej ceny jednostek paliwa w Mieście Łaskarzew na rok szkolny 

2021/2022, 

 nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Łaskarzew, 

 rozpatrzenia skargi wnioskodawcy niezadowolonego ze sposobu załatwienia wniosku 

przez Burmistrza Miasta Łaskarzew, 

 uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego, 

 określenia zasad i trybu nadawania godności: ,,Honorowy Obywatel Miasta 

Łaskarzew" i "Zasłużony dla Miasta Łaskarzew, 

 zgłoszenia wniosku do Przewodniczącego Rady Powiatu Garwolińskiego o nadanie 

tytułu honorowego - „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”, 

 wprowadzenia opłaty targowej w Łaskarzewie na 2022 rok, 

 ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w 

Łaskarzewie na 2022 rok, 

 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta 

Łaskarzewa na rok 2022 oraz zwolnień w tym podatku, 

 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 obowiązujących 

na terenie Miasta Łaskarzew oraz zwolnień w tym podatku, 

 przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta 

Łaskarzew na lata 2021-2032, 

 przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Łaskarzew na lata 2022-2027 

oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, 

w tym trybu konsultacji, 

 przyjęcia Programu Współpracy Miasta Łaskarzew 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 rok 2022, 

 uchylenia uchwały nr XXXV/201/2021 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 września 

2021 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty adiacenckiej, 

 uchylenia Uchwały nr XXXVI/208/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie 

pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów 

własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w roku 2021, 
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 pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów 

własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w roku 2021, 

 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Łaskarzew, 

 ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Miasta Łaskarzew i dla 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Łaskarzew, 

 ustalenia wysokości diety dla radnych Rady Miasta Łaskarzew, 

 wyrażenia poparcia dla polskich służb mundurowych strzegących granic 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

 wydatków budżetu miasta, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku 

budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych niewygasających wydatków, 

 uchwalenia budżetu miasta na rok 2022, 

 uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. 

 

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.  

 

























