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Szanowni Państwo, 

Z przyjemnością przedstawiam Państwu Raport  
o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2021 rok. 

Jest to już czwarty dokument, który oddaję w 
Państwa ręce. Jest on rzetelnym źródłem wiedzy o 
zmianach jakie zaszły w minionym roku, a które 
są efektem ciężkiej pracy. Rok 2021 to wiele 
inwestycji na terenie naszej gminy, które zostały 
zrealizowane dzięki współpracy i wsparciu 
przyjaciół naszej gminy.  

Ten rok był rokiem inwestycji w infrastrukturę w 
naszej gminie. Została zakończona długo 
wyczekiwana budowa mostu na rzece Tocznej w 
ciągu ulicy Myśliwskiej.  Proces realizacji  
inwestycji był czasem trudnym i wymagającym.  
W końcu „kolejne nie da się” odhaczone. 

Dzięki przychylności i świetnej współpracy z 
Urzędem Marszałkowskim doszła do skutku 
wyczekiwana modernizacja drogi wojewódzkiej nr 
698. W mijającym roku kompleksowo 
przebudowany został most na ulicy Piłsudskiego w ciągu drogi wojewódzkiej, powstała 
sygnalizacja na skrzyżowaniu Piłsudskiego/Narutowicza/11 Listopada. Dbając o 
bezpieczeństwo mieszkańców i wygląd miasta wyremontowano chodniki  i nawierzchnie w 
centrum miasta, wymieniono kanalizacje na ul. Bialskiej. 

Współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego  to również dofinansowanie wielu 
mniejszych zadań jak budowa placów zabaw, remont strażnicy i doposażenie OSP, remont 
drogi w Patkowie Prusach, itd.  Dzięki wsparciu posłów z naszego regionu  - OSP w 
Niemojkach otrzymała nowy wóz bojowy. Została również wykonana rewitalizacja zieleńca 
przy cmentarzu żydowskim. Realizacji doczekała się planowana od 2017 r. budowa chodnika 
przy drodze krajowej nr 19 na ul. Białostockiej, na którą Miasto i Gmina Łosice opracowała i 
sfinansowała dokumentację.  

Ubiegły rok pomimo pandemii obfitował w wiele wspólnych imprez i spotkań , przy których 
organizacji ciężko pracował Łosicki Dom Kultury. Warto wymienić: Orszak Trzech Króli, 
Narodowe czytanie, Dni Łosic, Letnia Scena Muzyczna, Bieg Wilczym Tropem, Jarmark 
Bożonarodzeniowy i wiele innych, które były okazją do wspólnych spotkań i świętowania. 
Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wydarzeń, w których 
uczestniczyłem. To dla mnie zawsze ogromna przyjemność i zaszczyt. 
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Przed nami nowy rok 2022 i kolejne wyzwania. 

Pozyskaliśmy dofinansowanie i pracujemy nad dokumentacją i pozwoleniami na kolejne 
oczekiwane przez mieszkańców inwestycje: 

 budowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Świniarów, Biernaty Średnie, 
Woźniki, Dzięcioły, Czuchleby, Toporów, Łuzki, Meszki, Rudnik (ponad 3 mln zł 
dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, 2 mln zł z wkładu własnego miasta i gminy 
Łosice, realizacja 2022-2023) 

 modernizacja i rozbudowa o żłobek Przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul. Św. 
Stanisława, modernizacja i remont Łosickiego Domu Kultury oraz Urzędu Miasta i Gminy   
(8.8 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, 465 tys. zł wkład miasta i 
gminy Łosice, realizacja 2022-2023) 

 remont stadionu miejskiego (1 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, 500 tys. zł wkładu miasta i gminy Łosice) 

 budowa wraz z oświetleniem  ciągu pieszo-jezdnego od ul. Majora Zenona do ul. 
Spacerowej oraz budowa oświetlenia  na ul. Sportowej (770 tys. zł dofinansowania z 
Urzędu Marszałkowskiego, 500 tys. zł wkładu miasto i gmina Łosice) 

 kolejne remonty dróg gminnych. 

Realizacja tych zadań nie byłaby możliwa w tak krótkim czasie bez dofinansowania 
zewnętrznego. Mam nadzieję, że pomimo mniejszych wpływów do budżetu przy stale 
rosnących kosztach utrzymania infrastruktury gminnej  (rosnące ceny energii, gazu itp.) 
dzięki przychylności życzliwych naszemu miastu i gminie osób uda nam się zrealizować 
kolejne inwestycje. 

Praca w samorządzie to wspólne działania na rzecz lokalnej społeczności, dlatego dziękuję 
Radnym i Sołtysom za świetną współprace oraz moim współpracownikom za ich 
profesjonalizm i zaangażowanie. Wierzę, że w kolejnym 2022 roku w dalszym ciągu 
będziemy zmieniać Łosice i naszą gminę na lepsze…  

Dziękując za zaufanie i wsparcie oraz wszystkie dotychczasowe nasze wspólne osiągnięcia 
zachęcam do dalszej intensywnej współpracy, bo przed nami jest jeszcze wiele do zrobienia! 

 (-) Mariusz Kucewicz 
Burmistrz Miasta i Gminy Łosice 
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I. Charakterystyka Miasta i Gminy Łosice 

1.1. Położenie i podstawowe parametry 

Województwo: mazowieckie 

Powiat: łosicki 

Sąsiednie gminy: Huszlew, Stara Kornica, Olszanka, Platerów (powiat łosicki) Mordy, 
Przesmyki (powiat siedlecki) 

Typ: gmina miejsko-wiejska 

Sołectwa (21): Biernaty Średnie, Chotycze, Chotycze Kolonia, Jeziory, Czuchleby, Dzięcioły, 
Łuzki, Meszki, Niemojki Wieś, Niemojki Stacja, Nowosielec, Patków, Patków Prusy, Rudnik, 
Stare Biernaty, Świniarów, Szańków Wieś, Szańków Kolonia, Toporów, Woźniki, Zakrze 

Osiedla (5): Międzyrzecka, Sienkiewicza, Bialska, Zdrowa, Żeromskiego 

Powierzchnia: 121,22 km2 

Liczba ludności: 10 806 

 

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

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice  - Mariusz Kucewicz  
Sekretarz Miasta i Gminy Łosice  - Małgorzata Łaska  
Skarbnik Miasta i Gminy Łosice  - Marta Stasiuk 

Rada Miasta i Gminy Łosice VIII kadencja, wybrana przez mieszkańców Miasta i Gminy 
Łosice w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.  

W 2021 roku Radni VIII kadencji uczestniczyli w 13 sesjach, na których podjęli 84 uchwały. 

 

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

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice – Ewa Hornowska 
Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Łosice – Mariusz Zacharczuk. 

Pozostali radni Miasta i Gminy Łosice to: 
Mirosław Dymowski, Tadeusz Jakoniuk, Romuald Jóźwiaczuk, Marek Kalicki, Roman 
Kasprowicz, Elżbieta Knapiuk, Karol Kordaczuk, Anna Kozioł, Zdzisław Mieleszko, Anna 
Sulińska, Barbara Szymaniuk, Beata Wiewiórka.  
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Jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Łosice: 

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

1.3. Demografia 

Liczba mieszkańców Miasta i Gminy Łosice na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła 10 806 
osób, w tym 5 569 kobiet i 5 5 237 mężczyzn. 

W 2021 roku urodziło się 91 dzieci (miasto- 58, gmina – 33), zmarło 145 osób (miasto – 93, 
a gmina – 52).  

Tabela 1. Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2020 i 31.12.2021 r. 

Miejscowość Mieszkańcy 

stali czasowi razem 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

miasto Łosice  7095 7013 164 194 7 259 7 207 

gmina Łosice 3813 3793 117 140 3930 3 933 

Biernaty Średnie 100 100 0 0 100 100 

Chotycze 319 320 4 5 323 326 

Chotycze Kolonia 39 39 0 0 39 39 

Czuchleby 234 232 1 4 235 236 

Dzięcioły 134 136 1 2 135 138 

Jeziory 23 24 3 3 26 27 

Łuzki 209 212 0 0 209 212 

Meszki 121 122 1 1 122 123 

Niemojki 839 827 10 9 849 836 

Nowosielec 148 149 70 90 218 239 

Patków 236 237 0 0 236 237 

Rudnik 234 235 0 1 234 236 

Stare Biernaty 190 193 0 1 190 194 

Szańków 216 211 3 5 219 216 

Świniarów 217 214 0 0 217 214 

Toporów 90 88 0 0 90 88 

Woźniki 131 124 8 3 139 127 

Zakrze 333 330 15 16 348 346 
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Wykres 1. Dynamika zmian liczby mieszkańców. 

 

Z analizy danych przedstawionych w tabeli powyżej w Mieście i Gminie Łosice na przestrzeni 
ostatnich lat zauważalny jest stopniowy wzrost liczby ludności w stosunku do roku ubiegłego.  

1.4. Podmioty gospodarcze 

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), na terenie 
Miasta i Gminy Łosice zarejestrowane są 817 podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 

Sprawy w CEIDG przedsiębiorca może załatwić w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach lub 
przez Internet przy użyciu darmowego profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego. 

Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Łosice najczęściej 
deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są: transport drogowy towarów, handel 
hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle, fryzjerstwo i 
pozostałe zabiegi kosmetyczne. 

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zostało złożonych i prawidłowo przetworzonych 
350 wniosków CEIDG-1 w systemie CEIDG. 

Wnioski dotyczyły:    2021  2020 r.  2019r.  

 Założenia działalności gospodarczej  43  35  177 

 Zmiany wpisu  194  198  305 
 Zmiany z zawieszeniem  50  59  66 
 Zmiany ze wznowieniem  25  39  33 
 Zakończenia działalności  36  41  46 
 Zmiany z zakończeniem 2  1  1 
 Razem  350  373  529 

Natomiast w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) zarejestrowanych było 105 podmiotów 
prowadzących działalność na terenie Miasta i Gminy Łosice.  
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1.5. Aktywność lokalna (społeczna) działalność organizacji 
pozarządowych 

W omawianym okresie w rejestrze stowarzyszeń KRS na terenie Miasta i Gminy Łosice 
zarejestrowane były 32 podmioty, w tym: 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach, 
 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Meszki, Czuchleby, Szańków, Niemojki, 

Łosice, Łuzki), 
 4 związki zawodowe (Zakłady Mleczarskie „LAKTOPOL-A” sp. z o.o., Przedsiębiorstwa 

Państwowej Komunikacji Samochodowej, POLFER Podzespoły Indukcyjne S.A,KOM-GAZ 
Sp. z o.o.) 

 21 stowarzyszeń i fundacji (szczegółowy wykaz w tabeli poniżej). 

Tabela 2. Wykaz stowarzyszeń i fundacji działających na terenie Miasta i Gminy Łosice 

Nazwa Miejscowość 

Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury w Łosicach Łosice 

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Łosice 

Łosicki Szkolny Związek Sportowy w Łosicach Łosice 

Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Lokalnych - "Korona" Łosice 

Klub Abstynenta "Enklawa" w Łosicach Łosice 

Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju - Equus Łosice 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej Łosice 

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "Wspólni Razem" Łosice 

Łosickie Stowarzyszenie Informacji Społecznej Łosice 

Stowarzyszenie Słoneczny Azyl Łosice 

Stowarzyszenie Lokalnych Aktywistów "B" Biernaty Średnie 

Kółko Rolnicze w Woźnikach Woźniki 

Kółko Rolnicze w Patkowie Patków 

Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Sportów Budo Łosice 

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Zakrzu Zakrze 

Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy "Nad Toczną" w Łosicach Łosice 

Fundacja Pozytyw Łosice 

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

Fundacja Pomóżmy Innym Łosice 

Stowarzyszenie Taneczne "Fabryka Talentów" Łosice 

Zielone Niemojki Niemojki 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs 

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs
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Na terenie Gminy Łosice jest zarejestrowanych 11 Kół Gospodyń Wiejskich: 

1. Koło Gospodyń Wiejskich w Woźnikach, 
2. Koło Gospodyń Wiejskich w Łuzkach, 
3. Koło Gospodyń Wiejskich w Meszkach, 
4. Koło Gospodyń Wiejskich w Czuchlebach, 
5. Koło Gospodyń Wiejskich w Niemojkach, 
6. Koło Gospodyń Wiejskich „Szalone Niemojki”,  
7. Koło Gospodyń Wiejskich w Świniarowie, 
8. Koło Gospodyń Wiejskich w Zakrzu, 
9. Koło Gospodyń Wiejskich w Rudniku, 
10. Koło Gospodyń Wiejskich w Dzięciołach, 
11. Koło Gospodyń Wiejskich w Patkowie „Patkowianki”. 

W 2020 roku powstała Grupa Nieformalna „Szalone Niemojki”. 

1.6. Infrastruktura techniczna 

1.6.1 Zaopatrzenie w wodę 

Na terenie Miasta i Gminy Łosice istnieje sieć wodociągowa o długości 121,1 km. 

Jednym z podstawowych elementów infrastruktury technicznej, wyznaczającym standard 
zamieszkania na danym terenie, a jednocześnie będącym warunkiem prawidłowego rozwoju 
społeczno-gospodarczego jest dostęp mieszkańców do wody bieżącej z sieci wodociągowej. 

Tabela 3. Dane dotyczące sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Łosice 

Wodociągi Jednostka 
miary 

2019 r. 2020r. 2021 r. 

Długość czynnej sieci rozdzielczej km 121,1 121,13 121,14 

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania i innych obiektów 

szt. 2 399 2 666 2 708 

Awarie sieci wodociągowej szt. 18 14 39 

Woda dostarczona gospodarstwom domowym i 
indywidualnym gospodarstwie rolnym 

dam3 315,0 335,0 321,0 

1.6.2 Gospodarka ściekowa 

Na terenie Miasta i Gminy Łosice istnieje sieć kanalizacyjna o długości 43,7 km. 

Tabela 4. Dane dotyczące sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Łosice 

Kanalizacja Jednostka 
miary 

2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 43,7 44,5 44,5 

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 

szt. 1 252 1 310 1 344 

Awarie sieci kanalizacyjnej szt. 5 4 5 

Ścieki bytowe odprowadzone siecią kanalizacyjną dam3 234 245 275 

Ścieki odprowadzone dam3 234 250 279 
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1.6.3 Komunikacja 

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

 droga krajowa nr 19 Białystok – Lublin, 
 droga wojewódzka nr 698 Siedlce – Terespol, 
 drogi powiatowe, 
 drogi gminne, lokalne i ulice miejskie. 

 

 



II. Informacje finansowe 

2.1. Stan finansów Miasta i Gminy Łosice 

Budżet Gminy Łosice na 2021 rok został uchwalony uchwałą Rady Miasta i Gminy Łosice 
Nr XXXIV/212/20 z dnia 30.12.2020 roku. 

W ciągu roku był zmieniany uchwałami Rady Miasta i Gminy Łosice oraz w ramach 
udzielonych upoważnień Zarządzeniami Burmistrza Miasta Gminy Łosice. 

Tabela 5. Podstawowe wielkości dotyczące budżetu Gminy Łosice 

Wyszczególnienie Plan na 

1.01.2021 

Plan na 

31.12.2021 

Wykonanie na 

31.12.2021 

Wskaźnik 

wykonania 
w (%) 

Dochody 52 356 890,00  60 503 574,59  61 561 679,09  101,75 

Dochody bieżące 48 247 046,88  53 525 618,61  54 687 026,73  102,17 

Dochody majątkowe 4 109 843,12  6 977 955,98  6 874 652,36  98,52 

Wydatki 55 059 330,00  62 406 014,59  55 272 888,60  88,57 

Wydatki bieżące 47 753 113,47  51 074 468,88  48 063 191,55  94,10 

Wydatki majątkowe 7 306 216,53  11 331 545,71  7 209 697,05  63,63 

Nadwyżka / deficyt - 2 702 440,00  - 1 902 440,00  6 288 790,49  -330,56 

Przychody, w tym: 3 700 000,00  2 900 000,00  5 748 884,26  198,24 

kredyty i pożyczki 3 700 000,00   -   -    

niewykorzystane środki 

pieniężne 

 -  618 851,21  618 851,21  100,00 

wolne środki  -  2 281 148,79  5 130 033,05  224,89 

Rozchody 997 560,00  997 560,00  997 560,00  100,00 

spłaty kredytów i pożyczek 997 560,00  997 560,00  997 560,00  100,00 

Na dzień 31.12.2021 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 6 288 790,49 zł, 
przy planowanym deficycie w kwocie 1 902 440,00 zł. 

Zadłużenie Miasta i Gminy Łosice na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 6 040 352,84 zł,  
co stanowi 9,98% planowanych dochodów budżetu. W ciągu 2021 roku zmniejszyło się  
o 997 560,00 zł. 

Dokonane spłaty zadłużenia w kwocie 1 105 197,55 zł w tym spłata kredytów i pożyczek  
– 997 560 , 00 zł, spłata odsetek od kredytów i pożyczek – 107 637, 55 zł stanowią 1,02% 
planowanych dochodów.  
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2.1.1. Realizacja dochodów budżetowych 

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 60 503 574,59 zł został 
zrealizowany w kwocie 61 561 697,09 zł, tj. 101,75 % zakładanego planu. 

Tabela 6. Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej. 

Dział Treść Plan Wykonanie Wskaźnik Udział w 
dochodach  

010 Rolnictwo i łowiectwo 548 814,10 548 318,57 99,91 0,89 

600 Transport i łączność 2 760 282,49 2 741 246,29 99,31 4,45 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 408 957,00 1 380 715,04 98,00 2,24 

750 Administracja publiczna 496 117,45 406 760,28 81,99 0,66 

751 Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

2 258,00 2 258,00 100,00 0,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 

110 104,60 109 604,62 99,55 0,18 

756 Dochody od osób prawnych, 
od osób fizycznych i od 

innych jednostek 
nieposiadających 

osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich 
poborem 

20 316 800,87 21 531 630,09 105,98 34,98 

758 Różne rozliczenia 13 834 393,60 13 835 732,13 100,01 22,47 

801 Oświata i wychowanie 1 748 090,59 1 725 483,11 98,71 2,80 

851 Ochrona zdrowia 539 724,97 539 724,97 100,00 0,88 

852 Pomoc społeczna 565 911,00 577 310,12 102,01 0,94 

854 Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

70 280,00 70 280,00 100,00 0,11 

855 Rodzina 15 442 202,00 15 495 793,15 100,35 25,17 

900 Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 

2 277 294,92 2 214 497,57 97,24 3,60 

921 Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 

270 000,00 270 000,00 100,00 0,44 

926 Kultura fizyczna 112 343,00 112 343,15 100,00 0,18 

Razem: 60 503 574,59 61 561 697,09 101,75 100,00 

Dochody budżetowe obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań rządowych zleconych gminie. 

Plan dochodów zleconych w kwocie 16 286 626,96 zł został zrealizowany na kwotę 
16 285 886,21 zł tj. w 100%. 
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Tabela 7. Źródła dochodów budżetu w dochodach zrealizowanych. 

Źródło dochodu Plan  Wykonanie Wskaźnik 
wykonania 

w (%) 

Udział w 
dochodach 

zrealizowanych 

DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:  53 525 618,61   54 687 026,73  102,17 88,83 

Subwencja ogólna (oświatowa, 

wyrównawcza, równoważąca, śr. 
na uzupełn. doch. gmin) 

 11 475 210,00   11 475 210,00  100,00 18,64 

Udziały w podatku DOF   9 482 137,00   10 263 772,00  108,24 16,67 

Udziały w podatku DOP  1 400 000,00   1 594 686,97  113,91 2,59 

Podatki lokalne (od 

nieruchomości, rolny, leśny, od 
środków transportowych), w 

tym: 

 8 074 680,15   8 266 453,17  102,37 13,43 

- podatek od nieruchomości 5 850 043,15 6 002 477,72 102,61   

- podatek rolny 967 151,00 967 680,28 100,05   

- podatek leśny 68 604,00 49 848,01 72,66   

- podatek od środków 

transportowych 

1 188 882,00 1 246 447,16 104,84   

Dotacje na zadania bieżące  18 159 570,41   18 100 929,68  99,68 29,40 

Pozostałe dochody bieżące  4 934 021,05   4 985 974,91  101,05 8,10 

DOCHODY MAJĄTKOWE, w 

tym: 

 6 977 955,98   6 874 652,36  98,52 11,17 

Dochody ze sprzedaży majątku  936 000,00   935 720,00  99,97 1,52 

Dotacje na zadania majątkowe  6 001 955,98   5 907 235,09  98,42 9,60 

Pozostałe dochody majątkowe 
(opł. przekształceniowa) 

 40 000,00   31 697,27  79,24 0,05 

RAZEM  60 503 574,59   61 561 679,09  101,75 100,00 

Wykres 2. Źródła dochodów. 
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Wykres 3. Dochody budżetu w latach 2015-2021. 

 

Tabela 8. Sytuacja finansowa Miasta i Gminy Łosice. 

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Dochody ogółem 32334419,32  38700674,60 39611996,30 44770 652,33  54582 434,17 51328 824,71 61561679,09 

Wydatki ogółem 34056774,75  36628307,55 40541544,90 45656 218,68  54207 721,36 47699 143,81 55272888,60 

Deficyt/ nadwyżka -1722355,43 2072367,05 -929548,60 -885566,35 374712,81 3629 680,90 6288790,49 

2.1.2. Realizacja wydatków budżetowych 

Plan wydatków budżetowych wyniósł 62 406 014,59 zł i został zrealizowany w kwocie 
55 272 888,60 zł tj. 88,57 %. 

Tabela 9. Wydatki na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej. 

Dział Treść Plan Wykonanie Wskaźnik Udział w 

wydatkach 
(w %) 

010 Rolnictwo i łowiectwo 575 307,22 569 156,44 98,93 1,03 

600 Transport i łączność 6 387 522,46 5 306 178,62 83,07 9,60 

630 Turystyka 22 373,00 9 923,67 44,36 0,02 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 209 983,79 1 048 529,44 86,66 1,90 

710 Działalność usługowa 100 000,00 1 916,60 1,92 0,00 

750 Administracja publiczna 5 390 068,62 4 403 910,78 81,70 7,97 

751 Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

2 258,00 2 258,00 100,00 0,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

522 808,98 419 575,19 80,25 0,76 

757 Obsługa długu publicznego 150 000,00 107 637,55 71,76 0,19 
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Dział Treść Plan Wykonanie Wskaźnik Udział w 

wydatkach 
(w %) 

758 Różne rozliczenia 255 000,00 43 802,23 17,18 0,08 

801 Oświata i wychowanie 18 360 315,59 17 685 993,03 96,33 32,00 

851 Ochrona zdrowia 1 359 024,52 384 139,15 28,27 0,69 

852 Pomoc społeczna 2 016 766,00 2 000 144,24 99,18 3,62 

854 Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

830 443,00 789 252,69 95,04 1,43 

855 Rodzina 15 620 851,00 15 620 194,26 100,00 28,26 

900 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

5 873 903,52 4 564 603,45 77,71 8,26 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

2 000 332,79 1 827 575,95 91,36 3,31 

926 Kultura fizyczna 1 729 056,10 488 097,31 28,23 0,88 

Razem: 62 406 014,59 55 272 888,60 88,57 100,00 

Tabela 10. Realizacja poszczególnych wydatków. 

Wyszczególnienie Plan na dzień 

31.12.2021 

Wykonanie na 

dzień 
31.12.2021 

Wskaźnik 

wykonania 
w (%) 

Udział w 

wydatkach 
zrealizowa

nych (%)  

Wydatki majątkowe 11 331 545,71 7 209 697,05 63,63 13,04 

Wydatki bieżące, w tym: 51 074 468,88 48 063 191,55 94,10 86,96 

Administracja publiczna 5 201 434,34 4 346 694,14 83,57 7,86 

Oświata i wychowanie oraz 

edukacyjna opieka wychowawcza, w 
tym: 

19 190 758,59  18 475 245,72  96,27 33,43 

- finansowane z subwencji 

oświatowej 

8 758 248,00 8 758 248,00   15,85 

- finansowane z budżetu gminy 10 432 510,59 9 716 997,72   17,58 

Pomoc społeczna oraz rodzina, w tym 17 637 617,00 17 620 338,50 99,90 31,88 

 - finansowane z dotacji 15 936 313,00 15 933 739,97   
 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

4 266 703,52 3 946 583,55 92,50 7,14 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego, kultura fizyczna 

1 482 017,08 1 278 558,75 86,27 2,31 

Transport i łączność (wydatki 
bieżące) 

788 047,84 610 911,94 77,52 1,11 

Pozostałe wydatki bieżące  2 507 890,51 1 784 858,95 71,17 3,23 

RAZEM 62 406 014,59 55 272 888,60 88,57 100,00 
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Wykres 4. Struktura wydatków. 

 

 

 

2.2. Informacja z realizacji inwestycji za 2021 rok 

Na realizację inwestycji w roku 2021 zaplanowano kwotę 11 331 545,71 zł z czego do dnia 
31.12.2021 r. zrealizowano wydatki na kwotę 7 209 697,05 zł, co stanowi 63,63% 
zakładanego planu. 

Tabela 11. Zestawienie realizacji wydatków majątkowych w 2021 r. 

Nazwa zadania Plan Wykonanie Wskaźnik 

"Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Myśliwskiej w 

kierunku ul. Parcele w Łosicach wraz z modernizacją 

powiązanej infrastruktury" 

5 084 255,49 4 289 258,46 84,36 

Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z obiektem 

mostowym od ul. Mjr. Zenona do ogródków działkowych 
w Łosicach - dokumentacja 

50 000,00 0,00 0,00 

Przebudowa drogi gminnej od ul. Siedleckiej w Łosicach 140 000,00 132 225,00 94,45 

Przebudowa drogi gminnej nr 200265W w miejscowości 
Patków 

311 951,42 260 523,22 83,51 

Zakup wału gładkiego do równania dróg i terenów 

gminnych w miejscowości Biernaty Średnie  

13 267,71 13 260,00 99,94 

Budowa parkingu na działce gminnej przy ul. 

Piłsudskiego w Łosicach 

537 835,00 536 681,26 99,79 

Modernizacja budynków komunalnych przy ul. 
Międzyrzeckiej w Łosicach 

100 000,00 87 426,93 87,43 

Utwardzenie placu gminnego przy ul. Kilińskiego w 

Łosicach 

50 000,00 43 211,13 86,42 

System do świadczenia e-usług w ramach projektu "e-

Usługi w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach 

Korczew, Paprotnia, Stara Kornica 

41 144,00 37 240,08 90,51 

13,04%

7,86%

33,43%

31,88%

7,14%

2,31%

1,11%

3,23%
Wydatki majątkowe

Administracja publiczna
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edukacyjna opieka wychowawcza
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środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego oraz kulturaa fizyczna

Transport i lączność  (wyd.
bieżące)

Pozostałe wydatki bieżące
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Nazwa zadania Plan Wykonanie Wskaźnik 

Budowa sieci bezprzewodowego publicznego internetu w 

ramach projektu "Publiczny Internet dla każdego w 

Łosicach" 

64 368,00 0,00 0,00 

System do świadczenia e-usług w ramach projektu "e-

Usługi w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach 

Korczew, Paprotnia, Stara Kornica 

83 122,28 19 976,56 24,03 

Dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupu lekkiego 

samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą  

120 000,00 120 000,00 100,00 

Modernizacja gminnego budynku garażowo-
administracyjnego przy TCDK w Łosicach 

881 030,00 14 760,00 1,68 

Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie 

miasta Łosice 

200 000,00 0,00 0,00 

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szańków 

Kolonia 

27 200,00 26 925,00 98,99 

Budowa oświetlenia w ul. Sportowej i Spacerowej w 
Łosicach 

30 000,00 7 120,00 23,73 

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta 

Łosice 

750 000,00 0,00 0,00 

Modernizacja zieleńca w Łosicach 600 000,00 583 974,90 97,33 

Budowa centrum kulturalno-oświatowego w Biernatach 
Średnich 

20 000,00 14 760,00 73,80 

Budowa świetlicy wiejskiej w Świniarowie  18 681,28 18 678,37 99,98 

Utwardzenie placu gminnego przy świetlicy wiejskiej w 
Patkowie 

17 971,31 17 940,00 99,83 

Dotacja na rzecz Łosickiego Domu Kultury przeznaczona 

na zakup pojazdu typu mikrobus 

160 000,00 148 830,00 93,02 

Zabezpieczenie i wyeksponowanie pozostałości 

kamiennej wieży ratuszowej z XVI w. w Łosicach, Skwer 

im. Aleksandra Jagiellończyka 

500 000,00 481 036,83 96,21 

Zakup kontenera na potrzeby socjalno-kulturalne 

mieszkańców gminy Łosice 

21 000,00 20 000,00 95,24 

Modernizacja stadionu miejskiego w Łosicach 1 150 000,00 0,00 0,00 

Budowa altany na działce gminnej w miejscowości 

Niemojki Stacja 

22 514,82 21 513,01 95,55 

Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości 

Dzięcioły  

36 732,04 35 990,00 97,98 

Budowa placu zabaw na placu strażackim oddanym 
gminie w użyczenie 

36 200,00 34 848,00 96,27 

Modernizacja altany wiejskiej w miejscowości Zakrze 10 100,00 8 100,00 80,20 

Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Łosicach 240 000,00 222 150,30 92,56 

Modernizacja placu zabaw w miejscowości Zakrze 14 172,36 13 268,00 93,62 

Razem 11 331 545,71 7 209 697,05 63,63 



Raport o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2021 rok 

Strona 21 z 124 

Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Myśliwskiej w kierunku ul. Parcele w 
Łosicach wraz z modernizacją powiązanej infrastruktury 

Jedna z najważniejszych i największa inwestycja 2021 roku. Działania zmierzające do 

budowy drugiego mostu w Łosicach w ciągu drogi gminnej w ul. Myśliwskiej  rozpoczęły się 
w 2017 r. od spotkania z właścicielami nieruchomości położonych w miejscu planowanej 
inwestycji. Po uzyskaniu wymaganych zgód na planowaną inwestycję, przystąpiono do 
opracowania dokumentacji i wszystkich niezbędnych pozwoleń. Po przygotowaniu 
dokumentacji, w październiku 2018 r., złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Z powodu 
zmian w przepisach środowiskowych uzyskane pozwolenie na budowę stale się przeciągało. 
Szczęśliwie pod koniec 2019 r. prawo środowiskowe ponownie uległo zmianie tym razem na 
korzyść samorządu.  Dzięki temu w lutym 2020 r. było już kompletne wydane pozwolenie na 
budowę. W maju 2020 r. samorząd otrzymał pozytywną decyzję o przyznaniu 
dofinansowania wniosku przez Zarząd i Sejmik Województwa Mazowieckiego. W czerwcu 
2020 r. podpisano umowę  o dofinansowanie i w tym samym miesiącu ogłoszono przetarg. 

Zadanie zostało zakończone 20.12.2021 r. Odbiór zadania i pozwolenie na użytkowanie 
uzyskano 22.12.2021 r.  Łączna wartość zadania zamknęła się kwotą 4 518 960,96 zł, z 
czego dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego „Instrument wsparcia zadań ważnych 
dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego w 2021” r. wyniosło 2 699 630,45 
zł.  

 

Fotografia 2. Most na ul. Myśliwskiej w Łosicach. 
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Fotografia 3. Droga gminna w ciągu ul. Myśliwskiej w kierunku ul. Parcele w Łosicach. 

Przebudowa drogi gminnej od ul. Siedleckiej w Łosicach.  

Data podpisania umowy: 20.08.2021 r. Data odbioru: 7.12.2021 r.  

Koszt zadania 132 225,00 zł. 

 

Fotografia 4. Droga gminna od ulicy Siedleckiej w Łosicach. 
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Przebudowa drogi gminnej nr 200265W w miejscowości Patków Prusy 

Łączna wartość zadania 260 523,22 zł. Dofinansowanie z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 
kwocie 126 388,96 zł. Data odbioru: 29.10.2021 r. 

 

Fotografia 5. Droga gminna nr 200265W w miejscowości Patków Prusy. 

Zakup kontenera na potrzeby socjalno- kulturalne mieszkańców gminy 
Łosice (Niemojki) 

Kontener został zakupiony przy dofinansowaniu Województwa Mazowieckiego w ramach 
„MIAS MAZOWSZE” w kwocie 10 000 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 20 000 zł.  
 

 

Fotografia 6. Kontener socjalno-kulturalny w Niemojkach. 
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Utwardzenie placu gminnego przy ul. Kilińskiego w Łosicach 

Całkowity koszt zadania wyniósł 43 211,13 zł. Środki w całości pochodzą z budżetu Miasta i 
Gminy Łosice. Data odbioru: 30.11.2021 r. 

 

 

Fotografia 7. Plac gminny przy ul. Kilińskiego w Łosicach. 

Modernizacja gminnego budynku garażowo-administracyjnego przy TCDK 
w Łosicach  

Po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę w dniu 
6.12.2021r. zostało wszczęte w drodze przetargu nieograniczonego postępowanie w celu 
wyłonienia wykonawcy robót.  

Koszt poniesiony w 2021 roku wyniósł 14 760,00 zł. 

 

Fotografia 8. Gminny budynek garażowo-administracyjny przy TCDK w Łosicach. 
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Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szańków Kolonia 

Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS 
MAZOWSZE 2021” w kwocie 10 000 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 26 952 zł. 

 

Fotografia 9. Oświetlenie uliczne w miejscowości Szańków Kolonia 

Budowa oświetlenia w ul. Sportowej i Spacerowej w Łosicach 

797 745,00 zł dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego Miasto i Gmina Łosice 
otrzymało na modernizację i oświetlenie ulic: Sportowej i Spacerowej wraz z budową ciągu 
pieszo-jezdnego od ul. Majora Zenona do przedłużenia ulicy Spacerowej. 

Dotacja stanowi 60% szacowanej wartości całej inwestycji. Termin zakończenia realizacji 
zadania to koniec 2022 r. Inwestycja ta wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich 
użytkowników ruchu, a szczególnie pieszych, usprawni też sytuację komunikacyjną w 
centrum miasta. Koszt poniesiony w 2021 r. wyniósł 7 120 zł. 

 

Fotografia 10. Powyżej ulica Sportowa. Poniżej ulica Spacerowa. 
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Modernizacja zieleńca w Łosicach 

Renowacja objęła m.in.: wykonanie nowej nawierzchni chodników, montaż oświetlenia, 
wykonanie nasadzeń zielenią niską i wysoką oraz montaż małej architektury: ławek i koszy 
na śmieci. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000 
zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 601 974,90 zł. Roboty zostały wykonane i odebrane 
w dniu 12.11.2021 r. 

 

Fotografia 11. Zieleniec w Łosicach. 

Budowa świetlicy wiejskiej w Świniarowie 

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiały budowlane na wykonanie stropu. Koszt 
poniesiony w 2021 r. wyniósł 18 678,37 zł. 

 

Fotografia 12. Fundament pod świetlicę wiejską w Świniarowie. 
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Utwardzenie placu gminnego przy świetlicy wiejskiej w Patkowie 

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 17 940 zł. 

 

Fotografia 13. Plac gminny przy świetlicy wiejskiej w Patkowie. 

Zabezpieczenie i wyeksponowanie pozostałości kamiennej wieży 
ratuszowej z XVI w. w Łosicach, skwer im. Aleksandra Jagiellończyka 

Dofinansowanie od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 
250 000 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 523 849,83 zł. Zadanie zostało wykonane w dniu 
21.12.2021 r. 

 

Fotografia 14. Zabezpieczenie kamiennej wieży ratuszowej z XVI w. w Łosicach, 
skwer im. Aleksandra Jagiellończyka. 
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Budowa altany na działce gminnej w miejscowości Niemojki Stacja.  

Zadanie wykonane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 20 513,01 zł. 

 

Fotografia 15. Altana na działce gminnej w Niemojkach 

Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Dzięcioły 

Koszt zadania wyniósł 35 990 zł w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 14 732,00 zł. 

 

Fotografia 16. Plac zabaw na działce gminnej w miejscowości Dzięcioły. 
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Budowa placu zabaw na placu strażackim oddanym gminie w użytkowanie 
(Szańków) 

Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS 
MAZOWSZE 2021” w kwocie 10 000 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 34 848,00 zł. 

 

Modernizacja altany wiejskiej w miejscowości Zakrze 

Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 8 100 zł. 

 

Fotografia 17. Altana wiejska w miejscowości Zakrze. 
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Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Łosicach 

Dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie  
140 004,00 zł. Koszt zadania wyniósł 222 150,30 zł. W ramach zadania zmodernizowano 
skatepark znajdujący się w Łosicach przy ul. Narutowicza 6 na terenie placu rekreacyjno-
wypoczynkowego.  

 

Fotografia 18. Obiekt sportowo-rekreacyjny w Łosicach nad Zalewem. 

Modernizacja placu zabaw w miejscowości Zakrze 

Po opracowaniu projektu technicznego i dokonaniu zgłoszenia wymaganego przepisami 
prawa budowlanego zadanie zostało zrealizowane z Funduszu Sołeckiego (karuzela, 
huśtawki, gry). Koszt zadania wyniósł 13 268 zł. 

 

Fotografia 19. Plac zabaw w miejscowości Zakrze. 
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Remont drogi gminnej nr 200766W - ul. Ekologiczna w Łosicach  

Zakres robót: ułożenie masy asfaltowej na odcinku 100 mb. Koszt wykonanych robót 
44 046,30 zł. 

 

Fotografia 20. ul. Ekologiczna w Łosicach. 

Poprawa przejezdności drogi gminnej w Dzięciołach (tzw. Dębinka) 

Długość 1 450 m oznaczonej nr ewid. działek 131/1 i 387/3 położono destrukt asfaltowy 
przekazany przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich (objazd w związku z przebudową 
drogi wojewódzkiej  nr 698. Koszt zadania wyniósł 100 000 zł. 

 

Fotografia 21. Droga gminna w Dzięciołach (tzw. Dębinka) 
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Modernizacja i przebudowa kanalizacji w ul. Bialskiej 

Samorząd Województwa Mazowieckiego udzielił Miastu i Gminie Łosice pomocy rzeczowej 
polegającej na odbudowie kanalizacji sanitarnej  oraz niezbędnych studni w ramach realizacji 
zadania  pn. „Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi 
wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach. Wartość pomocy 
wyniosła 229 000 zł. 

Tabela 12. Zestawienie realizacji funduszu sołeckiego. 

Lp. Nazwa 

sołectwa 

Nazwa zadania Plan Wykonanie 

 1 Biernaty 

Średnie 

Zakup wału gładkiego do równania dróg i 

terenów gminnych w miejscowości Biernaty 

Średnie 

13 267,71 13 260,00 

  13 267,71 13 260,00 

2 Chotycze Zakup lamp solarnych, agregatu 

prądotwórczego podkaszarek oraz drobnych 
materiałów i narzędzi przeznaczonych do prac 

na gminnym placu zabaw w Chotyczach 

4 300,00 4 298,95 

Paliwo i materiały eksploatacyjne do 
podkaszarek i traktorka gminnego 

wykorzystywanych do prac porządkowych na 
boisku w Chotyczach 

1 400,00 1 392,21 

Remont pokrycia dachowego altany w 

Chotyczach oraz zakup materiałów do 
zagospodarowania placu wokół altany 

6 700,00 6 643,83 

Piknik rodzinny w miejscowości Chotycze 

materiały 1063,02; usługi 4000 

5 063,02 5 061,00 

Wyposażenie do altany w Chotyczach (min. 

grile, kosiarki, stoły itp..) 

5 700,00 5 675,00 

 23 163,02 23 070,99 

3 Chotycze 

Kolonia 

Zakup materiałów do utwardzenia dróg 

gminnych na terenie sołectwa Chotycze 

Kolonia 

10 605,29 10 605,29 

  10 605,29 10 605,29  
Czuchleby Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej 

w miejscowości Czuchleby 

19 435,64 19 409,50 

 19 435,64 19 409,50 

5 Dzięcioły Budowa placu zabaw na działce gminnej w 

Dzięciołach 

14 732,04 14 732,04 

 14 732,04 14 732,04 

6 Jeziory Remont drogi gminnej w miejscowości Jeziory 10 025,43 10 028,42 

 10 028,43 10 028,42 

7 Łuzki Zakup kostki brukowej do ułożenia wokół 
gminnej świetlicy wiejskiej w Łuzkach 

4 737,55 4 737,55 

Ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy 

wiejskiej w Łuzkach 

13 500,00 13 500,00 

 18 237,55 18 237,55 

8 Meszki Remont drogi gminnej dojazdowej do pól w 

miejscowości Meszki 

11 621,42 11 621,42 

2 800,00 2 800,00 

 14 421,42 14 421,42 

9 Niemojki 
Stacja 

Wyposażenia altany wiejskiej na działce 
gminnej w sołectwie Niemojki Stacja 

5 000,00 5 000,00 
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Lp. Nazwa 

sołectwa 

Nazwa zadania Plan Wykonanie 

Budowa altany na działce gminnej w 

miejscowości Niemojki Stacja 

20 514,82 20 513,01 

 25 514,82 25 513,01 

10 Niemojki 

wieś 

Budowa dwóch wiat przystankowych wraz z 

ułożeniem kostki brukowej 

12 353,06 12 353,06 

Drewno na wiatę na działce gminnej w 
miejscowości Niemojki 

5 135,63 5 135,63 

Zakup kostki brukowej oraz utwardzenie pod 

kostkę na działce gminnej nr 500/2 

10 286,00 10 286,00 

2 000,00 2 000,00 

 29 774,69 29 774,69 

11 Nowosielec Zakup materiałów budowlanych (kruszywa, 

tłucznia) do remontu drogi gruntowej 

gminnej nr 200271W w miejscowości 
Nowosielec 

16 640,10 16 640,10 

 16 640,10 16 640,10 

12 Patków Utwardzenie placu gminnego przy świetlicy 
wiejskiej w Patkowie 

17 971,31 17 940,00 

 17 971,31 17 940,00 

13 Patków 
Prusy 

Zakup kruszywa kamiennego na drogę 
gminną 

10 383,42 10 383,41 

 10 383,42 10 383,41 

14 Rudnik Remont dróg gminnych 19 258,14 189 258,13 

 19 258,14 19 258,13 

15 Stare 

Biernaty 

Remont drogi gminnej w Starych Biernatach 17 394,45 17 394,45 

 17 394,45 17 394,45 

16 Szańków 

Kolonia 

Zakup kruszywa łamanego na drogi gminne 

w miejscowości Kolonia Szańków 

11 980,87 11 980,86 

 11 980,87 11 980,86 

17 Szańków 

wieś 

Budowa placu zabaw na placu strażackim 

oddanym gminie w użyczenie 

10 030,00 10 030,00 

Zakup tłucznia na drogi gminne 5 500,76 5 500,76 

 15 530,76 15 530,76 

18 Świniarów Budowa świetlicy wiejskiej w Świniarowie 18 681,28 18 678,37 

 18 681,28 18 678,37 

19 Toporów Remont dróg gminnych  8 001,46 8 001,46 

Zakup kosiarki i wykaszarki wraz z 
wyposażeniem 

5 000,00 5 000,00 

 13 001,46 13 001,46 

20 Woźniki Remont świetlicy wiejskiej w Woźnikach 6 552,65 6 487,53   
Remont świetlicy wiejskiej w Woźnikach – 

umowa zlecenie 

7 500,00 7 500,00 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woźnikach 990,00 990,00 

 15 042,65 14 977,53 

21 Zakrze Modernizacja gminnego placu zabaw w 

miejscowości Zakrze 

14 172,36 13 268,00 

 

Modernizacja altany wiejskiej w miejscowości 
Zakrze 

10 100,00 8 100,00 

 24 272,36 21 368,00 

 Ogółem 359,337,41 356 205,98 



III. Informacja o stanie mienia komunalnego 

3.1. Stan mienia stanowiącego własność Miasta i Gminy 

Miasto i Gmina Łosice na dzień 31 grudnia 2021 r. jest właścicielem 262,4 ha gruntów, 
w tym 23,5 ha gruntów jest wydzierżawionych, 1,9 ha pozostaje w administrowaniu Rad 
Sołeckich wsi Rudnik i Biernaty Średnie, 23 ha zostało przekazanych w trwały zarząd. Działka 
o pow. 1,4 ha, na której znajduje się stadion oraz nieruchomość o pow. 0,13 ha 
w Woźnikach /świetlica/ przekazane są w użyczenie dla Łosickiego Domu Kultury.  
W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych pozostaje 24,3 ha, 
w tym 10,1 ha ogrodów działkowych, które zostały przekazane Polskiemu Związkowi 
Działkowców. W zasobie gminy pozostaje 189,7 ha z tego 178,6 ha stanowią grunty zajęte 
pod drogi, 6,0 ha zbiornik wodny położony na terenie miasta, 1,0 ha tereny parków i zieleni, 
4,3 ha gruntów rolnych. W zasobie gminy pozostają również tereny przeznaczone pod 
inwestycje przemysłowe oraz nieruchomości przeznaczone w planie zagospodarowania 
przestrzennego na cele oświatowe i budownictwo mieszkaniowe. Gmina posiada również 
tereny, na których zlokalizowane są urządzenia sportowe i do wypoczynku.  

Tabela 13. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Łosice wg stanu na 
dzień  

31.12.2021 r. 

Wyszczególnienie Stan mienia 
stanowiącego 
własność 
gminy Łosice 
na dzień 
31.12.2020 r. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Łosice 

w 
bezpośr. 
zarządz. 
Gminy 

w 
zarządz. 
użyczeni, 
trwałym 
zarząd 

dzierżawa, 
najem, 
leasing 

użytkowanie 
wieczyste 

inne 
formy 

Grunty ogółem: 262,4 189,7 23,0 23,5 24,3 1,9 
rolne 26,2 4,3 - 21,9 - - 
teren rekreacyjny 6,0 6,0 - - - - 
pozostałe 227,8 178,6 21,6 1,4 24,3 1,9 

parki 2,4 1,0 1,4 - - - 

Budynki 
ogółem w tym: 

56  17 36 3 - - 

mieszkalne 21 - 21 - - - 

obiekty szkolne 5 3 2 - - - 

obiekty kulturalne 1 1 - - - - 

obiekty służby 

zdrowia  

- - - - - - 

pozostałe obiekty 
użyteczności 

publicznej 

4 1 3 - - - 

inne 24 11 10 3 - - 

Miasto i Gmina Łosice jest właścicielem szkół podstawowych, 3 przedszkoli, biblioteki, 
budynków świetlic wiejskich, budynku w budowie /szkoła nr 4/. W zarządzaniu „KOM GAZ” 
Spółki z o.o. w Łosicach pozostają komunalne budynki mieszkalne, gospodarcze oraz 
przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej. 

W 2021 r. w wyniku komunalizacji Miasto i Gmina nabyła działki zajęte pod drogi w 
Niemojkach, Meszkach, Chotyczach-Kolonii, Dzięciołach oraz grunty pod rowami w Łosicach.  
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Miasto i Gmina nabyła z mocy prawa na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Łosice 
zatwierdzających projekty podziału nieruchomości wykonanych przez osoby fizyczne działki 
przeznaczone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod drogi 
/teren przy ul. Kasztanowej/ o pow. 0,0928 ha. 

Miasto i Gmina Łosice w 2021 r. nabyła również z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty 
Powiatu Łosickiego działki o pow. 0,7016 ha z przeznaczeniem pod drogę przy ul. 
Myśliwskiej. 

W 2021 roku Miasto i Gmina sprzedała jedną działkę o pow. 0,0118 ha położoną w Łosicach 
oraz nieruchomość o powierzchni 8,15 ha stanowiącą Zespół dworsko-parkowy w Toporowie. 

Miasto i Gmina Łosice jako jedyny wspólnik jest właścicielem 3.057 udziałów w spółce 
KOM-GAZ Sp. z o.o. o wartości 1.528.500 zł. 

Ponadto w spółce PKS Łosice Sp. z o.o. Miasto i Gmina Łosice posiada 13.389 udziałów 
o łącznej wysokości 1.338.900 zł. 

Na dzień 31.12.2021 r. Miasto i Gmina Łosice w Spółdzielni Socjalnej Łosiczanka 
z siedzibą w Łosicach posiada 15 udziałów o wartości 1.000 zł każdy, łączna wartość 
15.000zł.  

Miasto i Gmina Łosice razem z 5 innymi gminami od 1997 r. tworzy Związek Komunalny 
„Nieskażone Środowisko”, który jest właścicielem i administratorem składowiska odpadów 
oraz prowadzi zbiórkę odpadów komunalnych i segregowanych z terenu Związku. Miasto 
i Gmina Łosice na rzecz Związku wniosła w formie aportu działki nr 2131/2, 2132/2, 2133/5, 
2133/8 o łącznej powierzchni 7.9726 ha i wartości szacunkowej 46.800 zł. oraz posiada 
udziały o wartości 44.200 zł, które zostały wniesione w formie: 

 dokumentacji technicznej „Składowiska międzygminnego odpadów stałych w Łosicach” 
o wartości 20.900 zł, 

 udziału pieniężnego w wysokości 23.300 zł. 

3.2. Sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste 

Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie o gospodarce 
nieruchomościami i Kodeksie Cywilnym. 

Grunty będące własnością gminy mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, 
oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawę lub najem. 

W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. dokonano sprzedaży: 

 gruntów niezabudowanych innych niż grunty rolne o ogólnej powierzchni 0,0118 ha, 
ob. Łosice, za cenę 13 899,00 zł, w tym podatek VAT, 

 nieruchomości o pow. 8,15 ha, za cenę 1 094 700,00 zł, w tym podatek VAT. 

Dochód Gminy z tytułu wpłaty opłat rocznych za użytkowanie wieczyste za rok 2020 wyniósł: 
63 063,26 zł netto w tym: 

 jednostki – 62 447,26 zł  
 tereny mieszkaniowe – 616,00 zł. 
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3.3. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. łączny dochód z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele 
mieszkaniowe wyniósł brutto 24 228,30 zł, netto 19 697,82 zł. 

3.4. Dzierżawa gruntów i budynków 

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oddanych było w dzierżawę łącznie 
39 nieruchomości (w całości bądź ich część) będących własnością Gminy Łosice o łącznej 
powierzchni 23,09 ha, w tym: 

 25 nieruchomości wykorzystywanych na cele rolnicze o łącznej powierzchni 21,33 ha, 
 14 nieruchomości wykorzystywanych na cele inne niż rolnicze o łącznej pow. 1,76 ha. 

Łączny dochód z tytułu dzierżawy użytkowania nieruchomości wyniósł 85 021,18 zł w tym:  

 z tytułu dzierżawy użytkowania nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne 
– 2 505,30 zł 

 z tytułu dzierżawy użytkowania nieruchomości wykorzystanych na cele inne niż rolne  
- brutto 82 515,88 zł 

3.5. Zakup i przekazanie nieruchomości do zasobu gminnego 

W 2021 r. dokonano powiększenia powierzchni gruntów na własność Gminy Łosice poprzez 
przejęcie z mocy prawa działki o łącznej pow. 0,0928 ha, przeznaczonej pod drogi gminne 
/część ul. Kasztanowej/ zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Łosice, na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Łosice zatwierdzającej 
projekt podziału nieruchomości. 

Miasto i Gmina Łosice w 2021 r. nabyła również z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty 
Powiatu Łosickiego działki o pow. 0,7016 ha z przeznaczeniem pod drogę przy ul. 
Myśliwskiej. Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego, nastąpiło nieodpłatne 

włączenie do gminnego zasobu nieruchomości działek niezabudowanych o pow. 9,56 ha 
oznaczonych użytkiem gruntowym „dr”- droga, grunty pod rowami o pow. 0,2966 ha.  
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IV. Informacja o realizacji polityk, programów i 
strategii 

4.1. Ład przestrzenny 

4.1.1. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego 
zagospodarowania Miasta i Gminy Łosice 

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

Procedury planistyczne prowadzone w 2021 r.: 

 zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i 
gminy dla terenów w miejscowości Niemojki i Łosice przy ul. Lubelskiej zgodnie z uchwałą 
intencyjną nr VI/37/15 Rady Miasta i Gminy z dnia 31 marca 2015r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice. Zmiana studium została 
zatwierdzona uchwałą nr XLV/274/21 przez Radę Miasta i Gminy Łosice dnia 29 listopada 
2021 r. 

 sporządzenie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Łosice zgodnie z uchwałą intencyjną nr XXX/209/16 Rady 
Miasta i Gminy z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łosice - 
kontynuacja prac planistycznych nad zmianą studium dla całego terenu miasta i gminy 
Łosice ze szczególnym uwzględnieniem terenów pod odnawialne źródła energii 
(fotowoltaika dla celów komercyjnych), inwestycji mogące znacząco oddziaływać na 
środowisko naturalne, zdrowie i bezpieczeństwa społeczności lokalnej oraz terenów w 
bezpośrednim sąsiedztwie nowej trasy S-19. 

Planowany termin ukończenia procedury opracowania nowego studium wstępnie określa się 
na początek IV kwartału 2022r. 

4.2. Zasoby materialne gminy 

4.2.1 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy 
Łosice 

W skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Łosice wchodzi 129 lokali o łącznej 
powierzchni użytkowej 4 493,17 m2. 

Tabela 14. Wielkość zasobu mieszkaniowego na 31.12.2021 r. 

Wyszczególnienie ilość 
% 

udział 
Pow. m2 

Mieszkania komunalne ogółem, w tym:  129 100 4 493,17 

znajdujące się w budynkach komunalnych 98 75,97 3 094,95 

znajdujące się w budynkach wspólnot 31 24,03 1 398,22 
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W 2021 r. na rzecz osób fizycznych – najemców lokalu dokonano sprzedaży jednego lokalu 
mieszkalnego. 

Na terenie Miasta i Gminy Łosice utrzymuje się niekorzystna struktura wiekowa budynków 
komunalnych, którą przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 15. Wielkość zasobu mieszkaniowego na 31.12.2021 r. 

Data wybudowania 
Stan na 31.12.2021r 

Liczba Udział w % 

1900-1945 15 75 

1946-1990 5 25 

1991-1999 - - 

2000-2010 - - 

2011-2020 - - 

Ogółem 20 100 

Zarządzanie 

Mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Łosice zarządza na podstawie umowy „KOM-GAZ” 
Sp. z o.o. w Łosicach. Sprawujący zarząd zobowiązany jest m.in. do dokonywania wszelkich 
czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym oraz 
uzasadnionego inwestowania, naliczania i pobierania czynszów, prowadzenia książki obiektu 
dla każdego budynku objętego umową oraz prowadzenia bieżącej oceny stanu technicznego 
budynku. 

Remonty w budynkach i lokalach komunalnych 

Koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy pokrywane są m.in. z wpływów 
czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, które w całości pozostają w dyspozycji 
zarządcy. W 2021 r. dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta i Gminy Łosice dla „KOM-GAZ” 
Sp. z o.o. w Łosicach na ten cel wyniosła 255 987,48/ zł. 

W mieszkaniowym zasobie Miasta i Gminy Łosice dominują budynki wymagające znacznych 
nakładów remontowych. 

Polityka remontowa „KOM-GAZ” Sp. z o.o. oparta jest na stopniach pilności, tzn. w pierwszej 
kolejności realizowane są zadania związane z usuwaniem zagrożeń życia lub mienia 
lokatorów, w dalszej kolejności – zadania zabezpieczające przed dalszą dekapitalizacją 
budynków oraz obniżające koszty eksploatacji obiektów. 

Z informacji od zarządcy zasobów komunalnych wynika, iż w 2021 r. spółka KOM-GAZ nie 
przeprowadzała remontów w budynkach i lokalach komunalnych posiadanych w zarządzaniu, 
natomiast na bieżąco usuwane były wszelkie zgłaszane awarie instalacji elektrycznych, czy 

wodno-kanalizacyjnych. 

Tabela 16. Ocena aktualnego stanu technicznego budynków na dzień 31.12.2021 r. 

Stan techniczny budynków Liczba Udział w % 

zły 15 75 

średni 4 20 

dobry 1 5 
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Wynajem lokali 

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy 
Łosice reguluje uchwała Rady Miasta i Gminy Łosice nr XIX/124/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. 
Określa ona min. kryteria osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu 
lokalu, warunki dokonywania zamiany lokali oraz tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o 
najem lub zamianę lokali.  

Tabela 17. Liczba gospodarstw domowych oczekujących na najem lokali z mieszkaniowego 
zasobu gminy wg stanu na dzień 31.12.2021 r. 

Wyszczególnienie 
Gospodarstwa 

domowe 

Oczekujące na najem lokali mieszkalnych(z wyłączeniem lokali 

zamiennych i tymczasowych pomieszczeń) 
25 

w tym lokali socjalnych/najmu socjalnego lokalu 23 

w tym realizacja wyroków eksmisyjnych 0 

4.3. Środowisko 

4.3.1 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla 
Miasta i Gminy Łosice 

W 2012 roku Rada Miasta i Gminy Łosice uchwałą nr XXXII/197/12 z dnia 14 listopada 2012 
roku przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy 
Łosice na lata 2012-2032”. 

W ramach tego programu przeprowadzono szczegółową inwentaryzację wyrobów 
zawierających azbest. Zgodnie z danymi z przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono, że 
na terenie Miasta i Gminy Łosice zidentyfikowano występowanie wyrobów zawierających 
azbest w ilości 337 016,00 m2 tj. 3 707 176,00 kg. 

W 2021 r. uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie nr 906/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r. Miastu i Gminie Łosice 
przyznano dotację w kwocie 19.412,92 zł. (70 %) na zadanie pn. ,,Usuwanie i 
unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice”. Wysokość kosztów jakie pokryła 
gmina Łosice wyniosły 8.103,37 zł. (30%). Łączny koszt usunięcia azbestu w 2021 r. wyniósł 
27.011,23 zł. 

Dzięki uzyskanym środkom zdemontowano z dachów budynków mieszkalnych i 
gospodarczych 73,560 Mg wyrobów zawierających azbest, które zostały przekazane na 
wysypisko odpadów niebezpiecznych. Planuje się w kolejnych latach realizację zadania. 

4.3.2 Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta i Gminy Łosice 
(wymiana źródeł ciepła na ekologiczne) 

W 2019 roku Rada Miasta i Gminy Łosice uchwałą nr IX/55/19 z dnia 20 maja 2019 roku 
przyjęła „Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta i Gminy Łosice na lata 2018-2028”.  

Na podstawie programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta i Gminy Łosice, uchwały                      
nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w roku 2021 przeprowadzona została 
inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Łosice, tj. instalacji 
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wytwarzania ciepła wykorzystywanego do celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody 
użytkowej.  

Inwentaryzacja miała charakter obowiązkowy dla każdego budynku/ lokalu posiadającego 
ogrzewanie. Dla lokali lub budynków, których użytkownicy uniemożliwili przeprowadzenie 
inwentaryzacji, za sposób ogrzewania uznano wykorzystanie najbardziej emisyjnego źródła 
bezklasowego (nieekologicznego). Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie 
Miasta i Gminy Łosice zrealizowana została w ramach programu ,,Mazowiecki Instrument 
Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” współfinansowanego ze 
środków budżetu Województwa Mazowieckiego.  

Celem „MIWOPiM MAZOWSZE 2021” było polepszenie jakości życia mieszkańców regionu 
poprzez poprawę jakości powietrza i mikroklimatu. Program zakładał udzielenie gminom z 
terenu województwa mazowieckiego pomocy finansowej przeznaczonej na realizację działań 
pośrednich i bezpośrednich, służących poprawie jakości powietrza i mikroklimatu, w tym 
działań wynikających z przepisów prawa miejscowego. Na przeprowadzenie inwentaryzacji 
samorząd otrzymał dofinansowanie w wysokości 36 750,00 zł. Całkowita wartość zadania 
wyniosła 73 500 zł. 

Liczba lokali i budynków znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Łosice i poddanych 
inwentaryzacji wyniosła łącznie 2 943 punktów adresowych. 

Wyniki inwentaryzacji wskazują, iż zgodnie z wykresem procentowym kotły na paliwo stałe 
stanowią aż 54,79% wszystkich zadeklarowanych źródeł ciepła. Innymi najbardziej licznymi 
źródłami ciepła na terenie gminy są kotły na paliwa gazowe (23,91%) oraz ogrzewanie 
elektryczne (7,01%). Poszczególne źródła ogrzewania takie jak: kocioł olejowy, piec, piec 
wolnostojący, kolektor ciepła, pompa ciepła czy ciepło systemowe nie stanowią więcej niż 
3% tych źródeł.  

Wykres 5. Struktura źródeł ciepła stosowanych w mieście i gminie Łosice w 

budownictwie indywidualnym do celów grzewczych z uwzględnieniem 
izolacyjności budynków. 
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Na terenie gminy stosowane są różne rodzaje paliw, których struktura użycia została 
przedstawiona powyżej. Wśród zinwentaryzowanych źródeł najczęściej stosowanym paliwem 
był gaz (23,91%) oraz węgiel orzech (19,20%). Należy jednak mieć na uwadze, iż węgiel 
został podzielony na poszczególne jego odmiany: węgiel orzech (19,20%), węgiel kostka 
(15,18%), węgiel groszek (8,58%), węgiel brunatny (0,63%) oraz miał (0,58%), co po 
zsumowaniu daje udział węgla wynoszący 44,17%. Ponadto w wielu przypadkach 
mieszkańcy używają łącznie kilku rodzajów paliw np. węgiel kostka i drewno, węgiel orzech i 
drewno itp. Związane jest to z dominacją kotłów na paliwo stałe, gdzie stosowane są różne 
rodzaje paliw stałych. Często jedno z nich (drewno) wykorzystywane jest ,,na rozpałkę”, 
natomiast drugie (węgiel) służy jako paliwo „główne”.  

Wykres 6. Udział procentowy stosowanych paliw. 

 

Od 30 listopada 2020 r. na terenie Miasta i Gminy Łosice działa czujnik monitorujący stan 
jakości powietrza. Urządzenie informuje o temperaturze powietrza, wilgotności, ciśnieniu, a 
także stężeniu pyłów zawieszonych - PM 1, PM 2.5 i PM 10 (odpowiadających za tzw. smog). 

Bieżąca wiedza o stanie zanieczyszczeń, ma służyć mieszkańcom do podejmowania decyzji o 
pobycie na zewnątrz budynków osób, szczególnie narażonych na działanie smogu (dzieci, 
osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z chorobami układu oddechowego). 

Montaż czujnika ma również działanie prewencyjne. Uświadamia mieszkańcom, jak duży 
wpływ na jakość powietrza ma spalanie odpadów w piecach i kotłach c.o. czy ogrzewanie 
domów słabej jakości paliwem. 

4.3.3 Punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze 

Na mocy porozumienia z dnia 31 maja 2021 r. zwartego pomiędzy Miastem i Gminą Łosice, a 
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie r. w 
Urzędzie Miasta i Gminy Łosice rozpoczął działalność Punkt informacyjno–konsultacyjny 
programu „Czyste Powietrze”. 
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Program „Czyste Powietrze” adresowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli 
jednorodzinnych budynków mieszkalnych i przewiduje dofinansowanie wymiany starych i 
nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające 
najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. 

Dzięki zawartemu porozumieniu, mieszkańcy Miasta i Gminy, mają łatwiejszy dostęp do 
składania wniosków o atrakcyjne dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i kompleksową 
termomodernizację domu jednorodzinnego w ramach Programu Priorytetowego Czyste 
Powietrze. Wszystko po to, by poprawić jakość powietrza, którym oddychamy, a tym samym 
komfort życia mieszkańców. 

Współpraca WFOŚiGW przy realizacji Programu Czyste Powietrze polega na tym, że Fundusz 
organizuje dla pracowników urzędu szkolenia dotyczące prawidłowego wypełniania wniosków 
i ich weryfikacji. Natomiast w urzędzie uruchomiony został punkt konsultacyjny, gdzie 
mieszkańcy mogą m.in. złożyć wniosek o dotacje. Dzięki porozumieniu mieszkańcy gminy nie 
muszą już jeździć do siedziby WFOŚiGW w Warszawie, czy wydziałów zamiejscowych, ale 
mogą wszelkie formalności związane z Programem Czyste Powietrze załatwić na miejscu w 
swoim urzędzie. Takie rozwiązanie ma na celu ułatwienie beneficjentom załatwianie 
wszelkich formalności blisko swojego miejsca zamieszkania. 

Program Czyste Powietrze, którego celem jest eliminacja zanieczyszczeń emitowanych do 
atmosfery i poprawa efektywności energetycznej budynków– pozwala uzyskać atrakcyjne 
dofinansowanie na wymianę źródła ciepła na ekologiczne, a także m.in. na kompleksową 
termomodernizację domu jednorodzinnego, w tym docieplenie ścian i stropów, wymianę 
okien i drzwi na energooszczędne, montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej czy instalacji odnawialnych źródeł energii. Koszt kwalifikowany 
przedsięwzięcia to od 7 do 53 tysięcy złotych. Co ważne, beneficjenci– w zależności od 
dochodu na członka rodziny- mogą otrzymać nawet do 90% bezzwrotnej dotacji. 

Punkt świadczy nieodpłatne usługi w zakresie: 

 informowania na temat możliwości skorzystania z programu, 
 doradztwa przy staraniu się o dofinansowanie, 
 pomocy w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie, 
 pomocy w rozliczeniu dotacji. 

Od 2019 r. z programu skorzystały 104 gospodarstwa domowe, z czego 45 w roku 2021 

W roku 2021 z porad punktu konsultacyjnego skorzystało około 450 osób. 

Realizacja porozumienia z dnia 31 maja 2021 r. wpłynęła pozytywnie na realizację zadań 
określonych w programie ochrony powietrza oraz uchwale antysmogowej dla województwa 
mazowieckiego. 

4.3.4 Ochrona zwierząt 

W 2021 roku Rada Miasta i Gminy Łosice uchwałą nr XXXVII/225/21 z dnia 12 marca 2021 r. 
przyjęła „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2021 r.”. 

Zadaniem własnym Gminy jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. W ramach 
realizowanego zadania Miasto i Gmina Łosice posiada zawartą umowę ze schroniskiem dla 
bezdomnych zwierząt z siedzibą w miejscowości Nowy Dwór, 21-100 Lubartów. 
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Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
realizuje Gabinet Weterynaryjny „MED.-WET P. Piotrowski, P. Kozłowski, B. Wołkowicz, M. 
Wołkowicz spółka cywilna z siedzibą w Łosicach, na podstawie umowy zawartej przez gminę. 

Koszt jaki poniosła gmina na realizację całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie 
zwierząt w 2021 r. wynosił 4.110,00 zł.  

4.3.5 Rolnictwo 

Nadrzędną gałęzią gospodarki w Mieście i Gminie Łosice jest rolnictwo. Produkcja roślinna na 
tym terenie została ukształtowana przez jej naturalne warunki klimatyczne oraz 
geograficzne. Poniższa tabela prezentuje strukturę użytkowania gruntów Miasta i Gminy 
Łosice. 

Wykres 7. Struktura użytkowania gruntów z terenu Miasta i Gminy Łosice [ha] 

 

Zdecydowanie największy udział w zagospodarowaniu terenów Miasta i Gminy Łosice 
posiadają łąki, które zajmują powierzchnię 1 272,86 ha. Lasy i grunty leśne stanowią 637,09 
ha, sady 556,26 ha, a pastwiska 134,49 ha.  

Zdecydowanie największą liczbę wśród wszystkich gospodarstw rolnych stanowią 
gospodarstwa małe od 1 do 5 ha (41,77%) oraz średnie od 5 do 10 ha (28,19%). Najmniej 
liczną grupą są gospodarstwa o powierzchni do 1 ha włącznie (5,20%). 
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Wykres 8. Liczba gospodarstw rolnych w zależności od wielkości powierzchni z terenu Miasta i 
Gminy Łosice [szt.] 

 

4.3.6 Program ochrony środowiska 

Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Łosice na lata 2018 – 2021 z perspektywą 
na lata 2022 – 2025 został uchwalony w dniu 8 października 2018 r. uchwałą Nr LIII/389/18 
Rady Miasta i Gminy Łosice, opracowany zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 zew zm.). Jest on podstawowym 
dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska na terenie Miasta i 
Gminy Łosice. 

Celem Programu jest: Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego Miasta i Gminy 
Łosice (mieszkańcy, zasoby przyrodnicze i infrastruktura społeczna) oraz 
harmonizacja rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną walorów 
środowiskowych. Zadaniem Programu jest ciągłe wdrażanie wymogów Unii Europejskiej w 
dziedzinie ochrony środowiska oraz polepszenie jakości środowiska. Cel ten można osiągnąć 
poprzez realizację zadań szczegółowych. W Programie przedstawiony jest także aktualny 
stan gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej. W Programie zostały wyznaczone 
cele polityki ekologicznej Miasta i Gminy Łosice. Cele te powinny być realizowane poprzez 
działania priorytetowe, według podanego harmonogramu.  

Cele polityki ekologicznej dla Miasta i Gminy Łosice: 

 ograniczenie emisji substancji i energii; 
 ochrona środowiska przyrodniczego i krajobrazu; 
 racjonalne gospodarowanie środowiskiem; 
 zwiększenie aktywności obywatelskiej i podnoszenie świadomości ekologicznej 

społeczeństwa. 

W roku 2021 Miasto i Gmina Łosice przystąpiła do opracowywania aktualizacji Programu 
ochrony środowiska na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029. 
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4.3.7 Gospodarka odpadami komunalnymi 

Gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Łosice regulują przepisy 
prawa miejscowego: 

 Uchwała Nr XIX/127/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie 
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 
Mazowieckiego z 2016 r. poz. 3497); 

 Uchwała Nr V/32/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie 
określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2019 r. 
poz. 1820); 

 Uchwała Nr XXXVII/224/21 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 12 marca 2021r. w sprawie 
zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa 
oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. 
Woj. Mazowieckiego z 2021 r. poz. 2459); 

 Uchwała nr XX/134/20 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice 
(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2020 r. poz. 2112); 

 Uchwała nr XX/135/20 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2020 
r. poz. 2113); 

 Uchwała Nr XXXII/189/20 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 listopada 2020r. w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia 
stawki opłaty podwyższonej (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2020 r. poz. 12183); 

 Uchwała nr XVIII/109/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2019 r. w 
sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej 
składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 
2019 r. poz. 14928); 

 Uchwała Nr XVIII/110/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2019 r. w 
sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2019 r. poz. 14588); 

W Mieście i Gminie Łosice podstawą ustalania miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi jest iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 
i stawki opłaty uchwalonej przez Radę Miasta i Gminy Łosice. Systemem gospodarki 
odpadami komunalnymi objęte są wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 
powstają odpady komunalne (prowadzący działalność gospodarczą, instytucje, sklepy, 
zakłady pracy: produkcyjne, usługowe itp.) są zobowiązani posiadać indywidualne umowy na 
odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym na terenie Miasta i Gminy 
Łosice wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza. 

Od 1 stycznia 2021 r. weszła w życie uchwała nr XXXII/189/20 Rady Miasta i Gminy Łosice z 
dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy oraz określenia stawki opłaty podwyższonej. 
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W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. stawki opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi obowiązujące według powyższej uchwały wynosiły: 

 stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 20,00 zł 
miesięcznie od mieszkańca; 

 stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wykorzystaniem 
kompostownika do zbierania bioodpadów wynosiła 18,00 zł od mieszkańca. Stawka 
uwzględniała zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym; 

 podwyższona stawka opłaty dla właścicieli nieruchomości którzy nie wypełnili obowiązku 
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 60,00 zł od jednego 
mieszkańca za miesiąc, w którym nastąpiło zdarzenie braku segregacji. Stawka 
podwyższona stanowiła dwukrotność stawki podstawowej. 

Od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. odbiorem odpadów komunalnych oraz ich 
zagospodarowaniem, zajmowała się Spółka z o. o. KOM-GAZ z siedzibą w Łosicach  
ul. Białostocka 37.  

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zgodnie ze sprawozdaniami półrocznymi wykazano 2 293 
właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy, od których odebrano odpady. Odpady 
zmieszane oraz posegregowane odbierane były w workach. Segregacja odpadów polegała na 
wyodrębnieniu u źródła powstawania frakcji: szkło, metal, plastik, papier, odpady 
biodegradowalne oraz zmieszanej (pozostałości po segregacji). Odpady zbierane selektywnie 
i nieselektywnie w systemie workowym są wyłącznie na nieruchomościach zabudowy 
jednorodzinnej, natomiast w systemie pojemnikowym zbierane są odpady w zabudowie 
wielorodzinnej. 

W ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy mogli 
korzystać z funkcjonującego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
prowadzonego przez Związek Komunalny „Nieskażone Środowisko”, ul. Ekologiczna 5, 08-200 
Łosice, którego gmina jest członkiem. 

Koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych oraz ich przekazywaniem do miejsc odzysku, czy unieszkodliwiania wraz z 
utrzymaniem PSZOK wyniosły 2 704 328,64 zł. 

Tabela 18. Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2021 r. 

Dział Treść Plan (zł) Wykonanie 

(zł) 

Wskaźnik (%) 

900 Gospodarka odpadami komunalnymi 

Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych rzez jednostki 
samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw 

2 049 360,00 2 022 501,68 98,69 

 Razem: 2 049 360,00 2 022 501,68 98,69 
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Tabela 19. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2021 r. 

Lp. Rodzaj kosztów Wydatki poniesione na funkcjonowanie 
systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi 

1. Odbiór, transport, zbieranie, odzysk oraz 

unieszkodliwianie odpadów komunalnych 

2 542 778,93 zł 

2. Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych 

108 000,00 zł 

3. Obsługa administracyjna systemu 53 549,71 zł  

4. Wydatki ogółem 2 706 360,00 

Do powyższego zestawienia wchodzą również koszty wynikające z obsługi systemu 
gospodarowania odpadami. Składają się na nie następujące wydatki: wydatki 
administracyjne, w skład których wchodzi m. in.: korespondencja, wynagrodzenie osobowe 
pracownika, inkaso, oprogramowanie, materiały biurowe. 

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021 r. objęto 8 661 
mieszkańców. Różnica pomiędzy liczbą osób objętych systemem gospodarki odpadami 
komunalnymi, a liczbą zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Łosice wynika z ciągłej 
migracji ludności. Są to wyjazdy mieszkańców gminy do pracy w innych regionach Polski oraz 
za granicę, a także związane ze studiami młodzieży itp. Liczba właścicieli nieruchomości, od 
których zostały odebrane odpady komunalne na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 2 457 osób. 

Tabela 20. Ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu Miasta i Gminy Łosice. 

Kod 
odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 
komunalnych 

Masa odebranych odpadów 
komunalnych [Mg] 

2020 2021 

15 01 01 Odpady z papieru i tektury 85,66 92,29 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 252,57 285,96 

15 01 07 Opakowania ze szkła 189,38 245,9 

16 01 03 Zużyte opony 8,5 68,8 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 
selektywny 

121,92 - 

20 02 01 Bioodpady 556,62 659,24 

20 03 01 Niesegregowane /zmieszane/ odpady 

komunalne 

1409,98 1391,18 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 126,88 65,26 

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach 

16,72 869,26 

20 01 23 Urządzenia zawierające freony 4,938 8,233 
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Kod 
odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 
komunalnych 

Masa odebranych odpadów 
komunalnych [Mg] 

2020 2021 

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne inne niż 
wymienione w 20 01 21, 20 01 23, zawierające 

niebezpieczne składniki 

7,938 5,844 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 
02 35 

1,136 4,5120 

 Razem: 2 782,242 3 696,499 

Wykres 9. Ilość odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z obszaru 

Miasta i Gminy Łosice w 2021 r. [Mg] 

 

W analizowanym okresie łączna masa odebranych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych oraz niezamieszkałych odpadów komunalnych wyniosła 3 696,499 Mg. 
Porównując ilości odebranych odpadów widoczna jest niewielka różnica (o 37,72 Mg) 
pomiędzy odpadami zgromadzonymi selektywnie a odpadami zmieszanymi. Oznacza to 
wzrost w stosunku do lat ubiegłych ilości odpadów zbieranych selektywnie (rok 2020 – 
1372,262 Mg, rok 2019 - 749,59 Mg, rok 2018 – 738,36 Mg). 

Tabela 21. Informacja o masie odpadów odebranych w PSZOK. 

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 
komunalnych 

Masa odebranych odpadów 
komunalnych [Mg] 

2020 2021 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 12,46 4,05 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 9,46 8,20 

15 01 07 Opakowania ze szkła 24,80 - 

16 01 03 Zużyte opony 24,322 4,65 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 8,46 15,3 
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Kod 

odebranych 
odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

Masa odebranych odpadów 

komunalnych [Mg] 

2020 2021 

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady 
zawierające rtęć 

0,09  

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w20 01 21, 20 01 23 

zawierające niebezpieczne składniki 

2,31 0,22 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w20 01 21, 20 01 23 i 20 

02 35 

0,895 1,08 

 Razem: 82,801 33,50 

4.4. Polityka społeczna 

4.4.1 Miejsko-Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Miejsko-Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Łosice na 
lata 2021-2027 uchwalona została Uchwałą Nr XLV/280/21 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 
29 listopada 2021 r. Dokument ten stanowi kompleksowy program działań podejmowanych 
przez samorząd gminy w celu ochrony i poprawy warunków oraz jakości życia rodziny w myśl 
polityki prorodzinnej oraz osób i grup w społeczności lokalnej znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji poprzez poprawę warunków pracy, wzrost zatrudnienia, sprzyjanie równości 
szans i rozwój opieki społecznej. Regulacje zawarte w miejsko- gminnej strategii są również 
wypadkową wytycznych zawartych w innych aktach prawnych o charakterze ponadlokalnym.  

Zebrane informacje na temat funkcjonowania poszczególnych sfer życia społeczno-
gospodarczego Miasta i Gminy Łosice pozwoliły na identyfikację celów szczegółowych, 
których osiągnięcie zapewni lokalnej wspólnocie osiągnięcie stanu zakładanego w opisanej 
wizji i misji miasta i gminy.  

W ramach poszczególnych celów strategicznych w 2021 r. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Łosicach zrealizował szereg działań, które wpisują się w cele operacyjne 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta i Gminy Łosice na lata 2021-2027: 

 udzielano niezbędnej do właściwej egzystencji pomocy finansowej (w tym zasiłków 
celowych, okresowych, stałych); 

 prowadzono szeroko pojętą pracę socjalną przez pracowników pomocy społecznej; 
 pozyskiwano i przekazywano potrzebującym żywność z Polskiego Komitetu Pomocy 

Społecznej; 

 ograniczono zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych ubóstwem 
poprzez realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. 

W odniesieniu do osób i rodzin obarczonych problemem uzależnienia w 2021 r. realizowano 
następujące działania: 

 propagowano w ramach kampanii promocyjnej wartości stylu życia wolne  
od alkoholu i narkotyków, szczególnie wśród młodzieży w szkołach oraz upowszechniano 
wiedzę o negatywnych skutkach zażywania alkoholu i innych środków odurzających; 

 udzielano pomocy i informacji dot. kierowania wniosków do Miejsko- Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

 prowadzono pracę socjalną mobilizującą do podjęcia leczenia przez osoby uzależnione i 
współuzależnione.  
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W kontekście pomocy rodzinom w kryzysie i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 2021 r. 
realizowano następujące działania: 

 prowadzono pracę socjalną z osobami i rodzinami dotkniętymi problemem przemocy w 
rodzinie, w tym w celu wczesnego zdiagnozowania symptomów występowania problemu 
przemocy; 

 udzielano środowiskowej pomocy interwencyjnej nakierowanej na zapewnienie 
bezpieczeństwa, powstrzymywanie kryzysu i zjawiska w rodzinie; 

 wpierano specjalistyczne miejsca pomocy dla ofiar przemocy, w tym Centrum Pomocy 
Interdyscyplinarnej; 

 prowadzono procedurę interwencyjną w sprawach przemocy „Niebieska Karta”; 
 realizowano program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie dla Miasta i Gminy Łosice na lata 2016-2020. 

W odniesieniu do osób niepełnosprawnych w 2021 r. realizowano następujące działania: 

 zwiększono możliwość dostępu do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji i 
zaopatrzenia w niezbędny sprzęt; 

 zapewniono możliwość korzystania z usług opiekuńczych oraz usług pomocy sąsiedzkiej 
osobom potrzebującym.  

W zakresie wzrostu integracji społecznej osób starszych w 2021 r. zrealizowano następujące 
działania: 

 prowadzono stały monitoring gospodarstw domowych ludzi starszych w celu rozeznania 
na bieżąco ich potrzeb i oczekiwań; 

 zwiększano dostępność pomocy niepieniężnej w formie usług opiekuńczych obejmujących 
pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie kontaktu z 
otoczeniem; 

 realizowano zadania ustawowe służące poprawie sytuacji materialnej osób starszych; 
 kierując się troską o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia 

realizowano program „Wspieraj seniora”. 

W odniesieniu do osób i rodzin zagrożonych bezdomnością w 2021 r. realizowano 
następujące działania: 

 w ramach prowadzonej pracy socjalnej pomagano osobom bezdomnym uzyskać prawo do 
mieszkania socjalnego; 

W przypadku osób bezrobotnych oraz ich rodzin w 2021 r. zrealizowano następujące 
działania: 

 udzielano wsparcia finansowego oraz rzeczowego osobom i rodzinom dotkniętym 
problemem bezrobocia; 

 przeciwdziałano uzależnieniu świadczeniobiorców od instytucji pomocy społecznej; 
 umożliwiano osobom bezrobotnym powrót na rynek pracy poprzez informowanie  

o ofertach pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy; 

 wspierano realizowane przez PUP programy dla osób bezrobotnych, w tym Prace 
Społecznie Użyteczne terenie Miasta i Gminy Łosice. 

W zakresie rozwoju systemu oświaty formalnej i nieformalnej w 2021 r. zrealizowano 
następujące działania: 
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 prowadzono pracę socjalną z rodzinami w celu promowania aktywizacji i rozwoju dzieci i 
młodzieży poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, przedszkolnych, sportowych.  

W zakresie współpracy ze społecznością lokalną oraz aktywizacji mieszkańców  
w grupach formalnych i nieformalnych w 2021 r. zrealizowano następujące działania: 

 wspierano realizowane przez Fundację Pozytyw cele dotyczące wspierania rodzin 
przezywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz w 
udzielaniu pomocy dzieciom wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla 
prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych /zagrożonych problemem 
alkoholowym; 

W zakresie rozwoju systemu komunikacji społecznej w 2021 r. zrealizowano następujące 
działania: 

 podejmowano działania na rzecz upowszechnienia informacji poprzez przygotowywanie 
informacji na stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy Łosice oraz stronę BIP Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; 

 współpracowano z lokalnymi instytucjami w celu łagodzenia lub rozwiązywania 
istniejących problemów; 

 współpracowano z lokalnymi instytucjami celem przygotowania i wdrożenia programów 
profilaktycznych oraz naprawczych.  
 

4.4.2 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Łosice na lata 2021-2025 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie w Mieście i Gminie Łosice na lata 2021-2025 uchwalony został Uchwałą Nr 
XXXIV/206/20 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2020 r.  

Obowiązek opracowania tego programu wynika z art. art. 6 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy  
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249). 
Ponadto, do zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie należy 
w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania temu zjawisku, w tym:  

 poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych  
i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą  
w rodzinie; 

 zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 
 tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łosicach jest 
powołany od roku 2011. W przypadku wdrożenia procedury Niebieskiej Karty w związku  
z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie, każdorazowo jest ona 
przekazywana do Zespołu oraz podejmowane są działania oparte na współpracy 
uprawnionych służb, na rzecz rodziny dotkniętej przemocą. W skład Zespołu 
Interdyscyplinarnego działającego na terenie Miasta i Gminy Łosice wchodzą przedstawiciele 
następujących instytucji:  

 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach, 
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, 
 Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łosicach, 
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 Komenda Powiatowa Policji w Łosicach, 
 Zespół ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach, 
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach, 
 Caritas Diecezji Siedleckiej - Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - 

Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej, obecnie Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym 
Przestępstwem,  

 Sąd Rejonowy w Siedlcach - Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania 
orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich, 

 Sąd Rejonowy w Siedlcach - Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania 
orzeczeń w sprawach karnych. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie w Mieście i Gminie Łosice został opracowany na podstawie diagnozy zjawiska 
przemocy w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Łosice w latach 2016 – 2020. Diagnoza 
została oparta na danych będących w posiadaniu Zespołu Interdyscyplinarnego. Zgodnie z 
działaniami wytyczonymi w Gminny Programie Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach oraz Zespół 
Interdyscyplinarny, corocznie dokonują diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie 
Miasta i Gminy Łosice. Diagnoza za rok 2021 przedstawia się następująco: 

Tabela 22. Liczba rodzin z terenu Miasta i Gminy Łosice, dla których wszczęto procedurę 

Niebieskiej Karty w roku 2021 przez przedstawicieli uprawnionych podmiotów. 

 Rok 2021 

Policja  26 

MGOPS 1 

PCPR 0 

Oświata 0 

Ochrona zdrowia 2 

MGKRPA 1 

Razem 30 

Dane: Zespół Interdyscyplinarny w Łosicach 

Tabela 25. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie oraz działań w obszarze przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2021: 

 Rok 2021 

Liczba rodzin, w których była realizowana procedura NK* 41  

Liczba rodzin, dla których wszczęto procedurę NK 30 

Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego 4 

Liczba powołanych Grup Roboczych 29 

Liczba spotkań Grup Roboczych 76 

Liczba przekazanych przez Zespół Interdyscyplinarny/ 
Grupy Robocze zawiadomień do organów ścigania w 
związku z podejrzeniem przemocy w rodzinie 

5 

Zapewnienie schronienia w ośrodku wsparcia dla ofiar 
przemocy w rodzinie 

0 

Przypadki odebrania dziecka z rodziny na podstawie art. 
12a ustawy przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 
sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia bądź zdrowia 
dziecka w związku z przemocą w rodzinie 

0 

Liczba zakończonych procedur NK 31 
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Dane: Zespół Interdyscyplinarny w Łosicach 

*łączna liczba rodzin, dla których wszczęto procedurę NK w danym roku oraz rodzin,  
w których kontynuowano procedurę NK z poprzednich okresów 

Tabela 23. Charakterystyka osób doświadczających przemocy oraz stosujących przemoc na 
terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2021 

 Charakterystyka osób, wobec których 

istnieje podejrzenie, że są dotknięte 
przemocą w rodzinie w roku 2021  

Charakterystyka osób, wobec 

których istnieje podejrzenie, że 
stosują przemocą w rodzinie w roku 

2021  

 Ogółem do 18 r.ż.  18-67 lat od 67 
lat 

Ogółem do 18 
r.ż. 

18-67 
lat 

od 67 lat 

kobiety 33 10 20 3 6 0 6 0 

mężczyźni 13 6 5 2 25 1 24 0 

Dane: Zespół Interdyscyplinarny w Łosicach 

Łącznie w 2021 roku liczba osób w rodzinach objętych działaniami w ramach procedury 
Niebieskiej Karty wynosiła 114 osób, tj.:  

 73 osoby doświadczające przemocy w rodzinie, w tym: 36 kobiet, 10 mężczyzn, 27 
dzieci, 

 41 osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Przedstawione powyżej dane dotyczą m.in. wskaźników realizacji celów szczegółowych 
zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, tj. podejmowania 
działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
zapewnienia ochrony i pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz oddziaływania 
wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. W ramach realizacji powyższych działań 
pracownicy socjalni MGOPS w Łosicach rozpowszechniali wśród rodzin dotkniętych 
zjawiskiem przemocy w rodzinie informacje w formie materiałów pisemnych, dotyczące 
pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie ( pomoc socjalna, prawna, 
psychologiczna, medyczna, poradnictwo zawodowe) oraz informacje dotyczące oferty dla 
osób stosujących przemoc rodzinie (pomoc terapeutyczna). W rodzinach objętych procedurą 
Niebieskiej Karty 60 osób skorzystało z pomocy w formie poradnictwa realizowanego przez 
instytucje publiczne zajmujące się pomocą osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, w tym: 
poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, medyczne, socjalne, zawodowe i rodzinne. 
Rodziny objęte procedurą Niebieskiej Karty korzystały również z pomocy prawnej, 
psychologicznej, socjalnej, medycznej oraz w formie poradnictwa zawodowego w organizacji 
pozarządowej, tj. Lokalnym Punkcie Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łosicach, 
koordynowanym przez Caritas Diecezji Siedleckiej.  

W odniesieniu do realizacji celu szczegółowego zawartego w Gminnym Programie 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który dotyczy podnoszenia kompetencji 
przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie, podjęto następujące działania: zorganizowano szkolenie w dniu 30.09.2021 r. pt.: 
,,Ustawa Antyprzemocowa – nowe przepisy obowiązujące od 30.11.2020 r. – co wiemy po 
roku”. W szkoleniu udział wzięło 16 osób, tj. przedstawiciele instytucji i organizacji 
realizujący Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Łosice. Koszt szkolenia został sfinansowany ze 
środków Miasta i Gminy Łosice. Ponadto, zakupiono literaturę fachową, tj. Komentarz do 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  
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4.4.3 Miejsko-Gminny Program wspierania rodziny 

Miejsko-Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 uchwalony został Uchwałą 
nr XXVI/164/20 Rady miasta i Gminy Łosice z dnia 8 lipca 2020 r. 

Obowiązek opracowania tego programu wynika z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.),  

Program skierowany jest do rodzin mieszkających na terenie miasta i gminy Łosice. Zakłada 
objęcie wsparciem następujących typów rodzin: dotkniętych przemocą, problemem 
uzależnień, zagrożonych ubóstwem, przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo- wychowawczych oraz rodzin, w których dzieci umieszczone zostały w pieczy 
zastępczej. Celem głównym programu jest stworzenie systemu wspierania rodzin 
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Celem 
szczegółowym jest natomiast zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka  
i rodziny, wspieranie rodzin zagrożonych patologią, rodzin dysfunkcyjnych w rozwiązywaniu 
ich problemów życiowych oraz wzmocnienie i wyzwalanie zasobów tkwiących w rodzinach, 
 a także zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji  
oraz rozwiązywanie już istniejących problemów.  

W ramach poszczególnych celów w 2021 roku realizowano:  

 we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy aktywizowano zawodowo rodziny  
z problemem bezrobocia; 

 świadczono pomoc społeczną (świadczenia pieniężne oraz niepieniężne) rodzinom, 
żyjącym w trudnych warunkach materialnych; 

 zapewniano dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin posiłki w szkole (w ramach realizacji 
programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”); 

 udzielano pomocy finansowej w zaopatrzeniu dzieci i młodzieży w artykuły szkolne i 
podręczniki; 

 monitorowano zagrożenia dotyczące sytuacji zdrowotnej dzieci; 
 współorganizowano (we współpracy z MGKRPA w Łosicach) akcję organizacji 

świątecznych paczek dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji z terenu miasta i 
gminy Łosice; 

  współpracowano z innymi instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinie w tym z GKRPA, 
policją, szkołami (głównie pedagog, psycholog, PCPR, PUP Łosice, sadem, kuratorami i 
organizacjami pozarządowymi); 

 prowadzono systematyczną pracę socjalną z rodzinami z problemem opiekuńczo- 
wychowawczym (w tym diagnozowano deficyty w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, 
wydolności opiekuńczo- wychowawczej, zaniedbań względem dzieci oraz dokonywano 
oceny sytuacji dziecka w rodzinie, środowisku szkolnym i rówieśniczym); 

 prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie 
rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych; 

 promowano i realizowano programy profilaktyczne, terapeutyczne, psycho- edukacyjne, 
skierowane do rodziców i dzieci; 

 zapewniano rodzinom z problemem bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych 
pomoc asystenta rodziny; 

 przeciwdziałano wykluczeniu społecznemu, przestępczości i uzależnieniom wśród dzieci i 
młodzieży; 

 współpracowano z innymi podmiotami pracującymi na rzecz rodzin w zakresie kreowania i 
upowszechniania pozytywnych wzorców funkcjonowania rodziny; 

 motywowano w ramach pracy socjalnej oraz pracy asystenta rodziny do podejmowania 
działań na rzecz ograniczenia lub zniwelowania własnych dysfunkcji; 
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 udzielano pomocy w dostępie dla rodziców do specjalistycznego wsparcia w celu 
podniesienia umiejętności opiekuńczo- wychowawczych, wzmocnienia poczucia 
odpowiedzialności za własną sytuację życiową, dostarczenia wiedzy na temat 
prawidłowego wypełniania obowiązków rodzicielskich; 

 udzielano pomocy w dostępie do konsultacji i poradnictwa: prawnego, psychologicznego, 
pedagogicznego, terapeutycznego; 

 udzielano pomocy w ramach możliwości korzystania ze wsparcia asystenta rodziny. 

W tutejszym ośrodku pomocy społecznej zatrudniony jest Asystent Rodziny. W ramach 
swojej pracy współpracował on z 17 rodzinami (w tym z 52 dziećmi), udzielał pomocy w 
poprawie sytuacji życiowej, prawidłowym prowadzeniu gospodarstwa domowego, 
rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, problemów wychowawczych, 
wspierał aktywność społeczną rodzin, motywował członków rodzin do podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych, poszukiwania, podejmowania i utrzymania pracy zarobkowej, 
współpracował z innymi instytucjami na rzecz dziecka i rodziny, w tym sądem, szkołami, 
zespołem interdyscyplinarnym. Asystent rodziny był również członkiem grup roboczych 
powołanych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie.  

W ramach współpracy Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kierował dzieci z rodzin 
korzystających z pomocy asystenta rodziny do uczestnictwa w zajęciach w świetlicy 
prowadzonej przez organizację pozarządową Fundację Pozytyw, która korzysta z zasobów 
lokalowych Miasta i Gminy Łosice. W 2021 r. z rodzin objętych pomocą asystenta rodziny  
z zajęć w świetlicy środowiskowej korzystało 9 dzieci. 

W 2021 r. priorytetem działania jest kontynuowanie działań prowadzonych  
w latach poprzednich, dalsze zatrudnianie Asystenta Rodziny i jego systematyczna praca na 
rzecz poprawy funkcjonowania rodzin, w tym w szczególności rodzin z dziećmi.  

4.4.4 Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Na terenie Miasta i Gminy Łosice na dzień 31.12.2021r. funkcjonowało 39 punktów 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w tym 30 sklepów i 9 lokali 
gastronomicznych. 

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
obowiązującymi aktami prawa miejscowego dotyczącymi sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łosice są: 

 uchwała nr L/344/18 z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie 
Miasta i Gminy Łosice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. 
Maz. poz. 7464z dnia 26 lipca 2018r.) oraz 

 uchwała nr L/345/18z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak iw miejscu sprzedaży na terenie 
Miasta i Gminy Łosice (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7465z dnia 26.07.2018r.), która ustala 
maksymalną liczbę zezwoleń: 

1) na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży dla następujących rodzajów napojów alkoholowych:  

a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - w wysokości 45 (udzielono 28) 
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)- w wysokości 35 

(udzielono 24) 
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c) powyżej 18% zawartości alkoholu- w wysokości 35 (udzielono 21) 
2) na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży dla następujących 

rodzajów napojów alkoholowych: 
a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo- w wysokości 25 (udzielono 9) 
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)- w wysokości 20 

(udzielono 4) 
c) powyżej 18% zawartości alkoholu - w wysokości 20 (udzielono 7) 
W 2021 roku ubiegającym się przedsiębiorcom wydano następującą liczbę zezwoleń: 

1. na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży: 

 do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 4 
 pow. 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 3 
 pow. 18% zawartości alkoholu -4 
2. na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 
 do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo  - 1 
 pow. 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 0 
 pow. 18% zawartości alkoholu - 1 
 zezwolenia jednorazowe 

 do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo  - 4 

W związku z rezygnacją z prowadzenia działalności/likwidacją punktu sprzedaży w 2021 r. 
stwierdzono wygaśnięcie 3 zezwoleń. 
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 
oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. 
Realizacja tych zadań prowadzona była na podstawie Miejsko-Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalonego na 2021 rok przez Radę 
Miasta i Gminy Łosice uchwałą nr XXXIV/203/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. roku, zmienioną 
uchwałą nr XXXVII/230/21 z dnia12 maja 2021 r. oraz uchwałą XLIII/261/21 z dnia 30 
września 2021 r. W programie określone zostały zasady wynagradzania członków Miejsko-
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Środki finansowe przeznaczone na realizację w/w Programu pochodzą z opłat jakie gmina 
pobiera za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

W ramach programu finansowane były min.: działalność Miejsko-Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punktu Konsultacyjnego, opłacanie kosztów 
biegłego psychologa i psychiatry oraz opłaty sądowe, współpraca z Ośrodkami 
Terapeutycznymi w celu leczenia odwykowego, a także szkolenia, warsztaty, realizacja zajęć 
opiekuńczo-wychowawczych i zajęć sportowych, zakup specjalistycznej literatury oraz 
materiałów informacyjno-edukacyjnych a także wypoczynek dla dzieci będący alternatywną 
formą przeciwdziałania uzależnieniom. 

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łosicach funkcjonuje na 
podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jest 
powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w składzie siedmiu osób. Głównym 
zadaniem Komisji jest inicjacja działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz 
podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego. W 2021 roku Komisja: 
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 prowadziła z 33 osobami uzależnionymi oraz 13 członkami ich rodzin rozmowy 
interwencyjno-motywujące w związku z nadużywaniem alkoholu, 

 w stosunku do 12 osób podjęła czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu 
wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 
lecznictwa odwykowego, 

 złożyła 7 wniosków do Sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. 
 wydała 7 opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży alkoholu z uchwałami Rady 

Miasta i Gminy - wszystkie były pozytywne. 
 

Punkt Konsultacyjny 

Na potrzeby mieszkańców Miasta i Gminy Łosice działał Punkt Konsultacyjny z siedzibą w 
Łosicach przy ul. Narutowicza 2B. Obsługa Punktu Konsultacyjnego prowadzona była na 
podstawie umów przez odpowiednio przeszkolone osoby. W 2021 w Punkcie Konsultacyjnym 
usługi świadczyli specjaliści:  

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

2. psycholog–dyżury 10 godzin w miesiącu zgodnie z harmonogramem. Konsultacje 
psychologiczne miały charakter wspierający, edukacyjny oraz profilaktyczny. Wiele z tych 
konsultacji było ponawianych. Osoby zgłaszające się były kierowane przez Miejsko-
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Społecznej 
jak również z potrzeby własnej – nie kierowane przez nikogo. 

3. specjalista odbywający spotkania z osobami stosującymi przemoc - dwa dyżury w 
miesiącu po 2,5 godz. zgodnie z harmonogramem . Celem pracy korekcyjno-edukacyjnej 
były oddziaływania edukacyjne na osoby stosujące przemoc i agresję dla zatrzymania 
przemocy w rodzinach uczestników poprzez podniesienie ich świadomości i umiejętności 
w zakresie porozumienia bez przemocy. W spotkaniach udział brały: 

 osoby stosujące przemoc, agresję w rodzinie 
 członkowie rodzin wobec których została wszczęta procedura „Niebieskie Karty” 
 osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których 

Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary zobowiązując do uczestnictwa w programie 

 rodzice, opiekunowie którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawienie 
w wyniku zaniedbań i niewypełniania funkcji rodzicielskich 

 osoby, które same zgłosiły się w celu pracy nad opanowaniem złości i gniewu.  

W 2021 roku w punkcie konsultacyjno-informacyjnym przyjęto osoby i udzielono porad w 
poszczególnych kategoriach klientów: 
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Tabela 24. Liczba osób oraz liczba udzielonych porad w punkcie konsultacyjno-
informatycznym w 2020 r. i 2021 r. 

Kategoria klientów Liczba osób Liczba porad 

2020 2021 2020 2021 

Osoby z problemem alkoholowych 95 118 324 320 

Dorośli członkowie rodzin osób z problemem 

alkoholowym (w tym współuzależnionym i DDA) 

55 62 107 84 

Osoby doznające przemocy w rodzinie 41 31 88 62 

Osoby stosujące przemoc w rodzinie 11 11 34 39 

Trwająca epidemia COVID-19 i wprowadzone liczne ograniczenia w tym min. w 
funkcjonowaniu placówek gastronomicznych dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży ze względu na 
konieczność uiszczania opłat za korzystanie z zezwoleń były dotkliwe . Prawo COVID-owe 
pozwoliło samorządom pomóc przedsiębiorcom w tej kwestii. Rada Miasta i Gminy Łosice w 
dniu 12 maja 2021 roku podjęła uchwałę nr XXXVIII/229/21 w sprawie zwolnienia i zwrotu 
części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta i Gminy 
Łosice za rok 2021. 

W 2021 roku z uwagi na COVID-19 utrudnione było realizowanie działań związanych z 
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ujętych w programie. Udało się 
zorganizować letni wypoczynek dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy 
Łosice, których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Łosice. Uczestnictwo w 
organizowanych wypoczynkach pozwoliło uczniom zmienić środowisko, odpocząć od 
codziennych problemów, spędzić czas w miłej, przyjacielskiej atmosferze bez alkoholu i 
używek, nauczyć się współdziałania w grupie, pełnienie różnorodnych ról społecznych, 
zapobiegając w ten sposób wykluczeniu i niedostosowaniu społecznemu, eliminować 
zachowania agresywne. W 2021 roku dzieci uczestniczyły w spektaklach i zajęciach 
profilaktycznych, realizowane były programy profilaktyczne a także konkursy poświęcone 
profilaktyce. W ramach programu finansowany był punkt konsultacyjny oraz zatrudnieni w 
nim specjaliści a także funkcjonowanie Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Ponadto w ramach programu pokrywane są koszty biegłych i opłaty od 
wniosku w przypadku kierowania osób uzależnionych na przymusowe leczenie.  

W realizacji programu uczestniczyły szkoły, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Łosicach oraz Łosicki Dom Kultury, który w miarę możliwości organizował zajęcia opiekuńczo-
wychowawcze oraz organizował imprezy kulturalno-wychowawcze i sportowe promujące 
spędzanie wolnego czasu bez sięgania po używki.  

W 2021 roku wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń w 2021 roku na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz środki finansowe uzyskane przez gminę z tytułu opłat w części, o której 
mowa w art. 92 ust. 11, oraz z dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 21 ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (od sprzedaży napojów 
alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 
300ml) wyniosły: 315 296,16 zł 

Wydatki w ramach Miejsko-Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
2021 roku wyniosły: 324 455,11 zł  
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4.4.5 Program przeciwdziałania narkomanii 

Miejsko-Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok uchwalony został 
Uchwałą Nr XXXIV/204/20 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2020 r.  

W 2021 roku w ramach zadań zawartych w w/w programie zrealizowano: 
 udzielano rodzinom dotkniętym problemem narkomanii pomocy psychospołecznej i 

prawnej; 
 ułatwiano osobom uzależnionym kontakt z placówkami leczniczymi; 
 udzielano porad i informacji w zakresie możliwości podjęcia leczenia; 
 udzielano pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych; 
 prowadzono działalność wychowawczo- informacyjną, której celem było przekazywanie 

społeczeństwu miast i gminy wiedzy na temat narkotyków, natury ich działania oraz 
skutków ich nadużywania; 

 prowadzono działalność edukacyjną mającą na celu uświadomienie ryzyka związanego ze 
zjawiskiem narkomanii; 

 realizowano działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu miasta i 
gminy; 

 współdziałano w organizowaniu imprez kulturalno-wychowawczych i profilaktycznych 
przez instytucje z terenu miasta i gminy Łosice w tym zorganizowano spektakl teatralny o 
tematyce antyalkoholowej w Łosickim Domu Kultury 

Na realizację programu ze środków budżetu MGOPS wydatkowano kwotę 3 999,30 zł.  

4.4.6 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Zgodnie z zapisami art.5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2020 Poz. 1057) Burmistrz Miasta i Gminy Łosice 
zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miasta i Gminy Łosice sprawozdanie z realizacji Programu 
Współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego  
i o wolontariacie za rok 2021. 

Program Współpracy Miasta i Gminy Łosice na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego przyjęty został przez Radę 
Miasta i Gminy Łosice uchwałą Nr XXXII/191/20 z dnia 30 listopada 2020 roku. 

Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom na podstawie zarządzenia Nr 
RMiG.120.84.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 września 2020 r.  
w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta i 
Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
rok 2021. 

Zarządzenie opublikowano w dniu 30 września 2020 r. poprzez zamieszczenie  
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń tut. urzędu. 
Konsultacje przeprowadzono w formie bezpośredniego spotkania w dniu 19 października 
2020 r. 

W konsultacjach wziął udział Pan Michał Woliński Prezes Powiatowego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Jedynka” w Łosicach przy Zespole Szkół nr 1. Z przebiegu konsultacji 
sporządzono protokół, który został wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.  
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Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, 
o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w budżecie Miasta i Gminy Łosice na 2021 rok przeznaczono 
kwotę 105.000 zł (sto pięć tysięcy złotych). 

W 2021 r. ogłoszono trzy konkursy ofert: 

 na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie współdziałania i upowszechniania 
kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice (15.000 zł)  

 na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice (20.000 zł) 

 na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom  
i patologiom społecznym na terenie Miasta i Gminy Łosice (70.000 zł) 

Razem w konkursach zostało złożonych dziewięć ofert, w tym siedem ofert otrzymało 
dofinansowanie i zostały podpisane umowy. 

Tabela 25. Zestawienie zawartych umów na wspieranie zadań publicznych w zakresie 
współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice. 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Wysokość przyznanej 

dotacji w tys. zł. 

1.  Klub Sportowy Łosice ul. Szkolna 5, 

08-200 Łosice 

Szkolenie dzieci i młodzieży oraz 

współzawodnictwo w piłce nożnej 

9.000 zł 

2.  PUKS „ JEDYNKA” Łosice  

przy ZS Nr 1 w Łosicach 

Organizacja wyjazdów na zawody 

sportowe z lekkiej atletyki dla dzieci i 
młodzieży z terenu Miasta  

i Gminy Łosice  

6.000 zł 

3.  Klub Sportowy Łosice ul. Szkolna 5, 

08-200 Łosice 

Pozalekcyjne zajęcia sportowe 

ukierunkowane na piłkę nożną 

atrakcyjną formą spędzania czasu 
wolnego 

31.000 zł 

4.  Powiatowe Stowarzyszenie 
Animatorów Kultury ul. 

Piłsudskiego 4 08-200 Łosice 

Wielka Kultura w małej wsi – w 
kapsule minionego… 

8.000 zł  

5.  Ochotnicza Straż Pożarna  

w Łuzkach, Łuzki 41A,  
08-200 Łosice 

Organizacja Dnia Rodziny wraz z 

poprawą wizerunku miejsca kultury i 
integracji mieszkańców wsi Łuzki 

8.200 zł 

6.  PUKS „ JEDYNKA” Łosice  
przy ZS Nr 1 w Łosicach 

Organizacja zajęć pozalekcyjnych z 
lekkiej atletyki i piłki ręcznej oraz 

wypoczynkowego obozu sportowego 

dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i 
Gminy Łosice 

29.000 zł 

7.  Powiatowe Stowarzyszenie 
Animatorów Kultury ul. 

Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice 

IV Papieski przegląd piosenki i pieśni 
religijnej – koncert V Łosicki Wieczór 

Chwały 

11.000 zł 

Przyznane kwoty dotacji w pięciu przypadkach zostały wykorzystane w 100%, natomiast  
w dwóch przypadkach nastąpił częściowy zwrot niewykorzystanych środków do budżetu 
gminy. 



Raport o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2021 rok 

Strona 61 z 124 

W 2021 r. w ramach trybu opisanego w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, który pozwala na udzielenie dotacji organizacji pozarządowej przez 
administrację publiczną (np. gminę) z pominięciem konkursu ofert została przyznana dotacja 
w kwocie 2.000 zł dla Fundacji Pozytyw, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 38, Łosice na 
realizację zadania pn.: „Wakacyjny wyjazd w góry dla uczestników Świetlicy Środowiskowej 
POZYTYW 2021”. 



V. Współpraca z innymi społecznościami 

5.1. Związki komunalne 

Miasto i Gmina Łosice wchodzi w skład Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko” z 
siedzibą w Łosicach przy ul. Ekologicznej 5, który został zarejestrowany przez Prezesa Rady 
Ministrów w dniu 12 maja 1997 r. Gminy wchodzące w skład Związku to: gm. Sarnaki, gm. 
Platerów, gm. Huszlew, gm. Olszanka oraz gm. Korczew (powiat siedlecki), obejmują obszar 
757,58 km², na którym zamieszkuje ok 29,8 tys. mieszkańców. 

Związek jest właścicielem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 
zajmującego pow. 7,9726 ha. Pojemność eksploatacyjna składowiska227 tys.. m3, które w 
chwili obecnej jest w fazie rekultywacji. 

27.02.2014 r. została utworzona spółka pn. Nieskażone Środowisko Sp. z o.o., której 
jedynym udziałowcem jest Związek Komunalny „Nieskażone Środowisko”. Spółka powstała w 
celu prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Dnia 04 
lutego 2019 r. uzyskała wpis do Bazy Danych o Odpadach pod numerem 000116355. 

Od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku podpisano 16 umów na odbieranie 
odpadów komunalnych z kontrahentami posiadającymi działalność na terenie Miasta i Gminy 
Łosice. W okresie objętym informacją odebrano 337,990 Mg odpadów. Przeważającą liczbę 
odbieranych odpadów stanowiły niesegregowane odpady komunalne, tj. 266,580 Mg. 
Odpady te przekazywane są zgodnie z zapisem art. 9e ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 poz. 888 z późn. 
zm.) do Instalacji Odpadów Komunalnych w Woli Suchożebrskiej oraz do Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k/Radzynia Podlaskiego na 
podstawie zawartych umów.  

Spółka odbiera od właścicieli nieruchomości również odpady pochodzące z selektywnej 
zbiórki, takie jak: makulatura, tworzywa sztuczne, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady ulegające 
biodegradacji, zmieszane odpady opakowaniowe, popiół. Poszczególne frakcje odpadów 
magazynowane są do czasu uzyskania odpowiedniej ilości i zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt. 1 
u.c.p.g. przekazane do instalacji odzysku lub unieszkodliwienia odpadów zgodnie z hierarchią 
sposobów postępowania z odpadami co stanowi art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699 z późn. zm.).  

Związek Komunalny „Nieskażone Środowisko” wraz z gminami – członkami, tj. Sarnaki, 
Platerów, Olszanka, Huszlew, Korczew, Łosice w ramach projektu: pn: „Rozbudowa systemu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego „Nieskażone 
Środowisko” prowadzi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w 
każdej z gmin.  

Do PSZOK w Łosicach można dostarczyć nieodpłatnie odpady pochodzące z selektywnej 
zbiórki od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy, którzy 
złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dokonali 
zapłaty. 

Członkowie Związku ponoszą zgodnie z art. 42 Statutu Związku składki członkowskie w 
wysokości 4,00 zł od każdego mieszkańca zameldowanego na pobyt stały zgodnie z 
ewidencją ludności gminy.  
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Wysokość składki członkowskiej, uiszczonej w 2021 roku przez Miasto i Gminę Łosice na 
rzecz Związku wyniosła 43 632 zł (w wymiarze rocznym). 

5.2. Inne formy współdziałania 

Miasto i Gmina Łosice jest członkiem: 

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

Centrum Wsparcia Doradczego 

2021 rok był czasem intensywnej współpracy z innymi samorządami. Miasto i Gmina Łosice 
zainicjowały i są liderem Partnerstwa Razem dla rozwoju, które na podstawie rekomendacji 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, zostało wybrane do projektu 
pilotażowego Centrum Wsparcia Doradczego, realizowanego przez Związek Miast Polskich na 
zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Pod okiem doradców ze ZMP. wspólnie 
z powiatem łosickim oraz gminami: Ceranów, Huszlew, Jabłonna Lacka, Korczew, Kosów 
Lacki, Olszanka, Paprotnia, Platerów, Przesmyki, Repki, Sabnie, Sarnaki, Stara Kornica, 
Sterdyń analizowaliśmy sytuację społeczno-gospodarczą naszego obszaru i ustalaliśmy, jakie 
przedsięwzięcia mogą wpłynąć na poprawę sytuacji naszych samorządów. Wynikiem naszej 
pracy jest przede wszystkim trwała relacja partnerska, ukierunkowana na realizację 
wspólnych, dobrych projektów i celów. Produktami pracy partnerstwa jest również komplet 
dokumentów o charakterze strategicznym, podsumowującym. Do końca 2021 roku 
opracowano: Plan pracy; Raport diagnostyczny; Strategię terytorialną. Zgodnie z opracowaną 
strategią uznano, że najistotniejsza jest realizacja następujących przedsięwzięć: 

 Projekt strategiczny 1: „Współpraca samorządu i sektora gospodarczego na rzecz rozwoju 
społeczno-gospodarczego OP RdR” w ramach Celu strategicznego 1: Po pierwsze: 
gospodarka – rozwój różnorodnej, konkurencyjnej, perspektywicznej działalności 
gospodarczej, wykorzystującej w sposób zrównoważony lokalne zasoby przyrodnicze, 
kulturowe, ludzkie i infrastrukturalne 

 Projekt strategiczny 2: „Transformacja edukacji w kierunku zwiększania jej 
innowacyjności i efektywności” w ramach celu strategicznego 2: Świadoma, aktywna, 
kompetentna i zdrowa społeczność – podnoszenie poziomu wiedzy, aktywności, 
kompetencji, zdrowia oraz włączenia społecznego mieszkańców obszaru Partnerstwa6 

 Projekt strategiczny 3: „Proekologiczne, zielone Partnerstwo” w ramach celu 
strategicznego 3: Razem dla zielonego rozwoju – współpraca samorządów i społeczności 
obszaru Partnerstwa, włączająca także podmioty zewnętrzne na rzecz zrównoważonego, 
nie dewastującego środowiska, rozwoju obszaru 

 Projekt strategiczny 4: „Modelowe Centrum Partnerstwa” w ramach celu strategicznego 
4: Samorząd na miarę XXI wieku – współpracujące ze sobą i lokalnymi społecznościami, 
świadczące wysokiej jakości usługi samorządy 

Ponadto zaplanowano do realizacji projekty uzupełniające. W kolejnym roku kontynuowane 
będą prace nad doszczegółowieniem zakresów przedsięwzięć, ujętych w strategii, oraz 
będziemy dążyć do sformalizowania partnerstwa tj. do utworzenia stowarzyszenia lub 
związku. 



VI. Oświata 

6.1. Sieć szkolno-przedszkolna 

Struktury organizacyjne 

W roku 2021 na terenie Miasta i Gminy Łosice działalność edukacyjną prowadziło6 placówek 
publicznych i 3 placówki niepubliczne 

Placówki publiczne: 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łosicach w Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach, 
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach, 
3. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Niemojkach w Zespole Oświatowym 

w Niemojkach, 
4.  Przedszkole Samorządowe w Niemojkach w Zespole Oświatowym w Niemojkach, 
5. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Łosicach,  
6. Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Łosicach. 

Tabela 26. Liczba dzieci uczęszczających do placówek oświatowych Miasta i Gminy Łosice 
[SIO wg stanu na dzień 30.09.2020r. i 30.09.2021r.] 

Wyszczególnienie Stan na 30.09.2020r. Stan na 30.09.2021r. 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łosicach  

w Zespole Szkół nr 1 w Łosicach  

21 443 22 469 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. 

Kopernika w Łosicach z oddziałem 

przedszkolnym 

20  440 20 432 

Szkoła Podstawowa im. S. 

Żeromskiego w Niemojkach  
w Zespole Oświatowym w 

Niemojkach  

8  76 8 125 

Przedszkole Samorządowe nr 1 w 
Łosicach 

5  117 5 125 

Przedszkole Samorządowe nr 2 w 

Łosicach 

6 150 6 150 

Przedszkole Samorządowe w 
Niemojkach w Zespole Oświatowym 

w Niemojkach 

2  44 2 47 

Razem 60  1240 6 1301 

Placówki niepubliczne: 

1. Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Łosicach, 
2. Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka” w Łosicach, 
3. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Dobry Start” z oddziałami specjalnymi w Łosicach. 

Na podstawie przepisów ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 ze zm.) placówki publiczne i niepubliczne, prowadzone przez 
podmioty inne niż jst, otrzymują comiesięczną dotację na każde dziecko według podstawowej 
kwoty dotacji. 
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Tabela 27. Organizacja przedszkoli niepublicznych [SIO] wg stanu na dzień 30.09.2021r. i 
wysokość przekazanej dotacji w 2021 r. 

Lp. Nazwa przedszkola Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Wysokość 

dotacji 

1. Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy” 5 79 1 015 488,11 

2. Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka” 2 39 401 080,05 

3. Przedszkole Niepubliczne” Dobry Start” 4 27 562 766,63 

 Razem 11 149 1 979 334,79 

6.2. Finansowanie zadań oświatowych 

Wydatki na oświatę, to ogromna część budżetu gminy. Źródła ich pochodzenia to subwencja 
oświatowa, dotacje, środki własne gminy i inne. 

Tabela 28. Wydatki na oświatę w 2020 r. i 2021 r. 

Wyszczególnienie wydatków 2020 r. 2021 r. 

Kwota (w zł) Kwota (w zł) 

Wydatki na oświatę (szkoły i przedszkola publiczne) 14 985 179,41 16 775 030,16 

Środki na pokrycie wydatków oświatowych:   

 subwencja 7 964 146,00 8 727 798,00 

 dotacja- stypendia i zasiłki  67 071,00 66 160,00 

 dotacja – podręczniki i ćwiczenia  104 122,14 121 229,73 

 dotacja – wychowanie przedszkolne 525 056,00 553 096,00 

 dotacja – wyprawka szkolna 3 450,00 4 120,00 

 środki własne gminy (szkoły i przedszkola 

publiczne) 

5 551 909,85 7 102646,43 

 środki – realizacja projektów 619 762,42 169 530,00 

 środki z rezerwy części oświatowej subwencji 118 662,00 30 450,00 

6.3. Baza oświatowa 

Placówki oświatowe dysponują obiektami wraz z wyposażeniem służącym prowadzeniu na 
wysokim poziomie działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej.  
Każdego roku w coraz szerszym zakresie wykorzystuje się sprzęt elektroniczny w celu realizacji i 
uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego. Uwzględniając ten fakt placówki na bieżąco są 
doposażanie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, w tym: komputery, laptopy, tablice interaktywne, 
tablety i inne.  
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Tabela 29. Baza lokalowa szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice  
w 2021 r.  

Lp. Rodzaj sal Szkoła 
Podst. nr 1 
w Łosicach 

Szkoła 
Podst. nr 2 
w Łosicach 

Szkoła Podst. 
im. S. 
Żeromskiego 
w Niemojkach 

Przedszkole 
Samorządowe 
nr 1 
w Łosicach 

Przedszkole 
Samorządowe 
nr 2 
w Łosicach 

Przedszkole 
Samorządowe w 
Niemojkach 

1. Sale lekcyjne 18 22 7 5 6 3 

2. Pracownie 
komputerowe 

1 2 1 0 0 0 

3. Pracownie 
językowe 

0 1 1 0 0 0 

4. Gabinet 
logopedy 

1 1 0 0 1 1 

5. Gabinet 
psychologa 

1 1 0 0 1 1 - integracja 
sensoryczna 

6. Gabinet 
pedagoga 

1 1 1 0   

7. Świetlica 
/stołówka 

1/1 2/1 1  1 1 

8. Biblioteka/ 
czytelnia 

1/1 1/1 1  1  

9. Gabinet 
pielęgniarki 

1 1 1    

Tabela 30. Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne oraz zbiory biblioteczne  
w placówkach oświatowych. 

Lp Rodzaj 
wyposażenia 

Szkoła Podst. 
Nr 1 w 
Łosicach 

Szkoła Podst. 
Nr 2 w 
Łosicach 

Szkoła Podst. 
im. S. 
Żeromskiego w 
Niemojkach 

Przedszkole 
Samorządowe Nr 
1 w Łosicach 

Przedszkole 
Samorządow
e Nr 2 w 
Łosicach 

Przedszkole 
Samorządowe w 
Niemojkach 

1. Komputery 
Ogółem/ do 
użytku ucznia 

19 65/46 15 6/4 1 0 

2. Laptopy 
/tablety 

54/15 56/50 11/33 5 2 2 

3. Projektory/ 
rzutniki 

8 24 7 1 1/1 1 

4. Tablice, 
monitory 
interaktywne/ 
Podłoga 
interaktywna 

10 8 – tablic 
2-monitory 
1-magiczny 
dywan 

5 1 2/1 1/1 

5. telewizory 5 4 0 1 1 0 

6. magnetofony 7 5 5 5 10 2 

7. Sprzęt 
nagłaśniający 

2 2 2 1 1 1 

8. Kamery/aparat 
fotograficzny 

2 3/1 
1-wizualizer 

1 0 0/1 0 

9. Odtw. 
DVD,VHS 

4 1 0 1 0 0 

10. Ksero 2 4 3 1 1 1 
z drukarką 

11. Drukarki 6 
2-3D 

20 
1-3-D 

1 2 4 0 

12. Woluminy 7199 24367 7424  
(53 audio) 

200 320 0 

Tabela 31. Obiekty sportowe i rekreacyjne. 

Lp. Placówka Rodzaj obiektu Plac zabaw 
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1. Szkoła Podstawowa nr 1  

w Łosicach 

 hala sportowa z zapleczem, 

 sala gimnastyczna, 
 siłownia, 
 sala korekcyjna i lustrzana, 
 sala do tenisa stołowego, 
 orlik zielony, 
 orlik biały/wielofunkcyjny, 
 kort tenisowy, 
 bieżnia do skoku w dal, 
 lodowisko sezonowe, 

0 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja 
Kopernika w Łosicach 

 2 sale gimnastyczne, 
 boisko ze sztuczną nawierzchnią, 
 sala zabaw,  

0 

3. Szkoła Podstawowa im. Stefana 
Żeromskiego w Niemojkach 

 boisko wielofunkcyjne, 
 boisko trawiaste, 
 zastępcza sala gimnastyczna 

1 

4. Przedszkole Samorządowe nr 1 w 
Łosicach 

 sala do ćwiczeń, zabaw 1 

5. Przedszkole Samorządowe nr 2 w 
Łosicach 

 sala gimnastyczna wyposażona w sprzęt 
sportowy do gimnastyki korekcyjnej oraz w 
ściankę wspinaczkową 

2 

6. Przedszkole Samorządowe w 
Niemojkach 

  1 

6.4. Zatrudnienia w poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
/stan na dzień 30.09.2020 i 30.09.2021/ 

Stan zatrudnienia w danym roku szkolnym wynika z zatwierdzonego przez organ prowadzący 
arkusza organizacji szkoły (przedszkola) i jest związany z liczbą oddziałów, ramowym planem 
nauczania, liczbą godzin wynikających z podziału na grupy (dotyczy zajęć z wychowania 
fizycznego, języków obcych i informatyki) oraz kształceniem uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. 

Tabela 32. Stan zatrudnienia w roku szkolnym. 

Wyszczególnienie  Ogółem (w 
etatach) 

Stażysta (w 
etatach) 

Kontraktowy 
(w etatach) 

Mianowany 
(w etatach) 

Dyplomowany 
(w etatach) 

Szkoła Podstawowa  
nr 1 w Łosicach 

30.09.2020 40,88 0 3,61 6,44 30,83 

30.09.2021 43,02 1,0 3,31 6,66 32,05 

Szkoła Podstawowa 
 nr 2 im M. 
Kopernika w 
Łosicach 

30.09.2020 44,68 0,89 3,56 6,06 34,17 

30.09.2021 43.81 0,68 4,45 5,56 33,12 

Zespół Oświatowy  
w Niemojkach 

30.09.2020 20,23 0 3,41 1,99 14,83 

30.09.2021 19,69 1,39 2,83 2,0 13,47 

Przedszkole 
Samorządowe nr 1w 
Łosicach 

30.09.2020 8,83 0 1,05 0,28 7,5 

30.09.2021 7,33 0,0 1,05 0,28 6,0 

Przedszkole 
Samorządowe nr 2w 

Łosicach 

30.09.2020 9,67 0 3,0 3,0 3,67 

30.09.2021 10,15 0,07 4,0 3,0 3,08 

Razem 30.09.2020 124,28 0,89 14,63 17,77 90,99 

30.09.2021 124 3,14 15,64 17,5 87,72 

W roku 2021 przeprowadzono 2 postępowania konkursowe w celu wyłonienia kandydatów 
na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach i 
Zespołu Oświatowego w Niemojkach. 
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Wyłonionym kandydatom Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zarządzeniem powierzył 
stanowiska dyrektora: Pani Barbarze Miechowieckiej – stanowisko dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach oraz Pani Małgorzacie Hawryluk – 
stanowisko dyrektora Zespołu Oświatowego w Niemojkach na okres od 1 września 2021 r. do 
31 sierpnia 2026 r. 

Wydawanie opinii w sprawie powołania wicedyrektora szkoły 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, Burmistrz, odpowiadając na prośbę Pani 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach, wyraził pozytywną 
opinię w sprawie powołania na stanowisko wicedyrektora szkoły Pani Agaty Sidoruk. 

Wydawanie decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego 

Zgodnie z regulacjami określonymi ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1762) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 
2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 
r. poz. 2200) postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego 
przeprowadza organ prowadzący szkołę lub przedszkole. 

 W roku szkolnym 2020/2021 jeden nauczyciel złożył w terminie do 30.06.2021 r. stosowną 
dokumentację i pozytywnie przeszedł procedurę egzaminacyjną. 

6.5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli 

Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice jest obowiązkiem organu prowadzącego 
zapisanym w art. 70a ustawy Karta Nauczyciela. Doskonalenie w szkołach i przedszkolach 
podejmowane było zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/213/21 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 
stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 
pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których 
zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i formy 
kształcenia, na które dofinasowanie może być przyznane. 

W 2021 r. na ten cel przeznaczono 28 193,00 zł. 

6.6. Realizacja zadań oświatowych 

Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. 2021.1915 ze zm.) wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych. Ze 
stypendium szkolnego skorzystało 175 uczniów: w maju – 91 uczniów po 380,00 zł, a w 
listopadzie - 84 uczniów po 640,00 zł. 

Ogólna kwota wydatkowana na stypendia i zasiłki w roku 2021 to 84 110,00 zł. 
Powyższe zadania finansowano ze środków Gminy w wysokości 17 950,00 zł –oraz z 
dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 66 160,00 zł.  

Ponadto za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe sfinansowano z dochodów samorządu 
(6700,00 zł) stypendia motywacyjne dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych. 
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Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania 
zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 
latach 2020 - 2022 

Kolejnym zadaniem samorządu o charakterze pomocy materialnej było wsparcie 10 uczniów 
z niepełnosprawnościami ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, którzy 
posiadali orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie zakupu podręczników i 
materiałów w ramach ww. programu.  Na realizację zadania pozyskano środki finansowe 
od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 4 120,00 zł. 

Rządowy program „Darmowe podręczniki” 

Ustawa tzw. podręcznikowa gwarantuje uczniom szkół podstawowych prawo do bezpłatnego 
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 
przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, 
określonych w ramowych planach nauczania.  Miasto i Gmina Łosice na ww. zadanie 
otrzymały dotację celową w 2021 r. wysokości 122 450,74 zł. 

Projekty realizowane w szkołach: 

„Laboratoria Przyszłości” 

Zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na 
realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na 
rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości” szkoły podstawowe otrzymały 
środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak 
współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów czy obycie z nowymi 
technologiami. Program umożliwił stworzenia nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą 
prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający w odkrywaniu ich 
talentów i rozwijaniu zainteresowań. Nowoczesny sprzęt pozwoli rozwijać zainteresowania 
uczniów nie tylko w ramach zajęć obowiązkowych, ale i pozalekcyjnych. 

Maksymalna wysokość wsparcia dla szkoły była uzależniona od liczby uczniów. 

W ramach ww. programu szkoły prowadzone przez Miasto i Gminę Łosice 
otrzymały łącznie 285 900,00 zł, w tym: 

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Łosicach – 140 700,00 zł 
 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach – 115 200,00 zł 
 Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Niemojkach – 30 000,00 zł. 

„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania 
zdalnego” 

Miasto i Gmina Łosice przystąpiła do projektu, który został ogłoszony przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i 
uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju 
regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”. Celem projektu jest 
przygotowanie szkół, nauczycieli oraz uczniów do nauki zdalnej poprzez zakup niezbędnego 
sprzętu, oprogramowania i przeprowadzenia szkoleń. 

W ramach projektu Szkoła Podstawowa nr 1 w Łosicach otrzyma pakiet sprzętu w postaci: 
zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek laserowych, urządzenia 
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wielofunkcyjnego, monitora interaktywnego, projektora multimedialnego oraz pakietu 
oprogramowania. 

Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego zostaną objęci nauczyciele 
i uczniowie ww. szkoły. 

Zajęcia wspomagające 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 w szkołach od 2 września 20201 r. do 22 grudnia 2021 r. były 
organizowane zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV – VIII. 

Celem zajęć było uzupełnianie i utrwalanie wiadomości w związku z nauczaniem zdalnym z 
wybranych przedmiotów obowiązkowo realizowanych w szkole. Miasto i Gmina Łosice 
pozyskała na ten cel 30 450,00 zł. 

 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 

Miasto i Gmina Łosice złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji 
Rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Celem programu jest 
wspieranie organów prowadzących szkoły i przedszkola w obszarze rozwijania zainteresowań 
dzieci i młodzieży poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. 

Warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe było zapewnienie przez Miasto i Gminę 
Łosice wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 % kosztów zakupu nowości 
wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i przedszkolnych – tj. 7 
500,00 zł. Całkowity koszt realizacji projektu – 37 500,00 zł. 

„Lekcja: Enter” 

Wszystkie szkoły prowadzone przez Miasto i Gminę Łosice uczestniczyły w projekcie edukacji 
cyfrowej „Lekcja: Enter”. Był to projekt skierowany do nauczycieli oraz kadry kierowniczej 
szkół, którego celem było podniesienie kompetencji cyfrowych i metodycznych nauczycieli, 
szczególnie w sytuacji kształcenia na odległość oraz zwiększenie udziału technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym. Szkolenia przygotowały do 
bezpiecznego korzystania z nowych technologii w edukacji, w tym: aplikacji, programów oraz 
stron i portali edukacyjnych. Projekt „Lekcja: Enter” był finansowany ze środków UE. 

„Erasmus +” 

W 2021 roku Szkoła Podstawowa nr 1 w Łosicach przystąpiła do projektu edukacyjnego 
„Erasmus+” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ((PO WER).  

W dniach 22.08.2021 r. – 04.09.2021 r. młodzież Szkoły Podst. nr 1 przebywała w Leptokari 
w północno – wschodniej Grecji. W ramach pobytu uczniowie mieli zorganizowanych wiele 
interesujących wycieczek. Jednak stałym punktem programu były zajęcia z robotyki, nauki 
języka greckiego, kulinariów i tańca w prywatnej szkole Platon Private School. 

W wyniku konkursu wniosków szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w 
wysokości 169 530,00 zł. 
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„Centrum Mistrzostwa Informatycznego” 

W 2021 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika przystąpiła do ogólnopolskiego 
projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „Centrum 
Mistrzostwa Informatycznego”, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry 
dydaktycznej, a także aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzanie 
kreatywności oraz promowanie współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.  

Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z 
zakresu algorytmiki i programowania. Uczniowie nie tylko będą brać udział w zajęciach 
pozalekcyjnych, ale również będą zapraszani do udziału w regionalnych oraz ogólnopolskich 
zawodach w programowaniu zespołowym. 

Szkoła otrzymała 6 zestawów robotów. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

WF z AWF: „Aktywny powrót do szkół” 

Akademie Wychowania Fizycznego przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki uruchomiły 
projekt „WF z AWF”, którego głównym celem jest poprawa i monitoring stanu kondycji 
fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych- walka ze skutkami pandemii 
koronawirusa. Szkolenie było skierowane m.in. do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz 
nauczycieli wychowania fizycznego. Dzięki projektowi w okresie od września do grudnia 2021 
r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika przeprowadzono 91 godz. zajęć. 

„SKS Unia Sport” 

W 2021 roku w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja 
Kopernika odbywały się bezpłatne dodatkowe zajęcia sportowe w ramach ogólnopolskiego 
programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Szkolny Klub Sportowy”. 
Celem programu było stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności 
fizycznej przez dzieci i młodzież, poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia, promocja 
zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz zwiększenie oferty 
ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych. Zajęcia były prowadzone w 
trzech grupach po 3 godz. w tygodniu. 

Dożywianie 

Uczniowie korzystali z posiłków jednodaniowych przygotowanych w stołówkach Szkoły 
Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 2, zaś w Szkole Podstawowej w Niemojkach – 
catering. We wszystkich szkołach uczniowie otrzymywali herbatę, mleko, owoce w ramach 
projektów – „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”.  

Uczniowie z rodzin mniej zamożnych, wymagających pomocy, uczęszczający do szkół i 
przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice otrzymywali posiłki bezpłatnie /opłata 
refundowana była z funduszu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach/. 

Tabela 33. Liczba uczniów objętych programem dożywiania (stan na 31.12.2021 r.) 

Wyszczególnienie Ogółem 

Liczba osób korzystających z posiłku 144 

jednego dania gorącego 144 
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1. Świetlice szkolne 

W roku 2021 we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę 
Łosice funkcjonowały świetlice szkolne dla uczniów którzy: 

 pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców – na wniosek rodziców, 
 organizację dojazdu do szkoły lub 
 inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.  

Opieka medyczna 

Dla wszystkich uczniów szkół podstawowych świadczona była profilaktyczna opieka 
zdrowotna, którą sprawowały pielęgniarki Grupowej Profilaktyki Pielęgniarek „SZKOL-MED, w 
ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zakres opieki pielęgniarskiej dotyczył 
promocji zdrowia, profilaktyki chorób, świadczeń diagnostycznych oraz świadczeń 
pielęgniarsko – leczniczych. 

Dowożenie uczniów  

Miasto i Gmina Łosice zapewnia dowóz do szkół i przedszkoli dla: 

 uczniów szkół podstawowych, jeżeli droga do szkoły przekracza: 
 3 km – w przypadku uczniów klas I – IV, 
 4 km – w przypadku uczniów kl. V – VIII, 
 dzieci 6-letnich spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego i dzieci 

5-letnich z domu do przedszkola czy oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole 
podstawowej, których droga z domu do przedszkola/szkoły przekracza 3 km, 

 niepełnosprawnych dzieci 5 letnich i 6 – letnich oraz dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym na podst. art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe, uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniami do najbliższej 
szkoły/przedszkola/ośrodka. 

Całkowity koszt dowożenia w 2021 r. wyniósł 282 462,79 zł, w tym: 

W związku z ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe Rada 
Miasta i Gminy Łosice 29 lipca 2021 r. podjęła uchwałę w sprawie określenia średniej ceny 
jednostki paliwa w Mieście i Gminie Łosice na rok szkolny 2021/2022, które są podstawą 
wyliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek 
oświatowych. 

Remonty bieżące w placówkach oświatowych 

Wypełniając zadania organu prowadzącego określone w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021.1082 ze zm.), tj. zapewnienie warunków 
działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 
wychowania i opieki, a także wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań 
inwestycyjnych w tym zakresie, wykonano m.in.: malowanie sal lekcyjnych, korytarzy, 
łazienek, remont sal lekcyjnych, pomieszczeń socjalnych, zakup okien do Domu Nauczyciela 
w Niemojkach, wymiana wykładzin podłogowych, naprawę sieci hydraulicznej, remont 
instalacji sanitarnej i inne niezbędne remonty bieżące w poszczególnych placówkach.  
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Na ww. remonty ze środków gminy przeznaczono : 

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Łosicach – 20 929,46 zł 

 Szkoła Podstawowa nr 2 w Łosicach – 69 393,04 zł w tym 54 000,00 zł na wykonanie 
monitoringu 

 Zespół Oświatowy w Niemojkach – 12 243,14 zł 
 Przedszkole Samorządowe nr 1 w Łosicach – 4 105,89 zł 
 Przedszkole Samorządowe nr 1 w Łosicach – 2 006,05 zł. 

Wypoczynek uczniów podczas ferii i wakacji 

W okresie ferii letnich tj. w dniach 27.06.2021 r. – 01.07.2021 r. w miejscowości Biały 
Dunajec, został zorganizowany wypoczynek dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych 
przez Miasto i Gminę Łosice w ramach Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

W 5–dniowych koloniach wzięło udział 44 uczniów pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. 

Łączny koszt wypoczynku – 29 017,61 zł. 



VII. Wydarzenia kulturalne, sportowe i promocja gminy 

7.1. Działalność Łosickiego Domu Kultury w 2021 roku 

Łosicki Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury, działającą w oparciu o ustawę z 
dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 
polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Działa również na podstawie 
Statutu nadanego Uchwałą Nr XXVII/191/2000 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 11 grudnia 
2000 roku oraz Regulaminu organizacyjnego.  

ŁDK wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury pod pozycją 1. Zadania kulturalne 
realizowane były zgodnie z planem finansowym, w oparciu o dotację z budżetu gminy oraz 
dochodów własnych. Działalność ŁDK roku 2021 różniła się od dotychczasowej ze względu 
na nadal trwającą pandemię COVID-19. Pomimo tych wszystkich utrudnień, obostrzeń i 
częściowego zamknięcia się na świat zewnętrzny w roku sprawozdawczym udało się 
zorganizować sporo działań. 

Dotacja na rok 2021 
Łosicki Dom Kultury – 935.000,00 zł; 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łosicach – 105.000,00 zł 
Dotacja celowa w kwocie – 148.830,00 zł na zakup Autobusu Mercus 906BB50 
MB Sprinter  

Struktura zatrudnienia – kadra 

 dyrektor - pełny etat 

 główny księgowy – pełny etat 
 kierowca autobusu – pełny etat 
 organizator (stadion) - pełny etat 
 pracownik techniczny - pełny etat 
 specjalista - pełny etat 
 koordynator ds. organizacji imprez sportowych, Specjalista ds. finansowo-gospodarczych - 

pełny etat 

 Kierownik Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej, Kierownik Działu Kultury – pełny etat 
(do 13.08.2021 r.) 

  główny specjalista - pełny etat 
 instruktor – ¾ etatu 
 kierownik biblioteki – pełny etat (od września 2021 r.) 
 bibliotekarz – ½ etatu 
 organizator – pełny etat 
 pracownik gospodarczy – pełny etat 
 redaktor Naczelny „Gazety Łosickiej” – pełny etat  

Organizacja zajęć 

Działalność ośrodka zmierza głównie w kierunku edukacji artystycznej i korzystania z 
różnych form życia kulturalnego, rozrywki i rekreacji.  Oferta ŁDK obejmuje wiele imprez, nie 
tylko o zasięgu lokalnym, ale również powiatowym i regionalnym. Jak co roku, zaplanowano 
różnego rodzaju wydarzenia plenerowe, uroczystości patriotyczne, okolicznościowe, wyjazdy, 
przeglądy, konkursy, zawody rekreacyjne oraz inicjatywy kulturalne, sprzyjające integracji i 
rozwojowi naszego miasta i gminy. Z uwagi na trudny czas pandemii koronawirusa, który 
rozpoczął się z początkiem marca 2020 roku i wprowadzane sukcesywnie obostrzenia w 
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całym kraju, ŁDK nie mógł w pełni zrealizować założonych zadań programowych ale zajęcia i 
warsztaty odbywały się przez cały okres sprawozdawczy zgodnie z grafikiem zajęć.  

Działalność Łosickiego Domu Kultury odbywa się od poniedziałku do niedzieli zgodnie z 
opracowanym harmonogramem na dany rok artystyczny, który jest dostępny dla 
mieszkańców na tablicy ogłoszeń, jak również na portalach społecznościowych oraz stronie 
internetowej instytucji. Stały program działania Łosickiego Domu Kultury w roku 
sprawozdawczym przedstawiał się następująco: 

1. Zespoły taneczne:  

Indigo Dance Art Factory – 72 osoby  

Zajęcia dla dzieci w wieku od 4 do 18 lat odbywały się w czterech grupach wiekowych - dwa 
razy w tygodniu oraz indywidualnie. Dodatkowo, dzieci mają dwa razy w miesiącu (soboty) 
bezpłatne zajęcia akrobatyczne w sali korekcyjnej Zespołu Szkół Nr 1 w Łosicach, w których 
uczestniczy 45 osób. W 2021 r. tancerze wzięli udział 4 grudnia w Mistrzostwa Polski w 
Gdańsku. Zajęli miejsca na podium ( 2 i 3 ) dwa razy 4 i awansowali do kilku finałów w 
różnych kategoriach.  

2. Zajęcia muzyczne 

 Studio Piosenki ŁDK – 9 osób  
 Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych, raz w tygodniu oraz indywidualnie. 
 Koło Muzyczne – GRUPA GITAROWA – 8 osób  
 Koło muzyczne – GRUPA PERKUSYJNA – 4 osób 

3. Pracownia plastyczna 

W zajęciach uczestniczyło w I i II półroczu 8 osób, zajęcia odbywały jeden raz w tygodniu – 
dwugodzinne. Dzieci uczą się przy wykorzystywaniu różnych technik tworzenia rękodzieła, 
obrazów. 

4. Logorytmika  

16 osób, zajęcia odbywają się raz w tygodniu. 

5. Łosicka sekcja teatralna  

15 osób, zajęcia odbywają się raz w tygodniu (dwugodzinne). Dzieci uczą się obycia ze sceną 
oraz przygotowują krótkie etiudy teatralne. Zajęcia bezpłatne. 

6. Zajęcia rytmiczne - łącznie dla ok. 287 dzieci  

 Przedszkole Samorządowe Nr 1 – 97 osób  
 Przedszkole Samorządowe Nr 2 – zajęcia do czerwca 2021 – 130 osób  
 Przedszkole Samorządowe w Niemojkach – od września 2021 r. - 34 osoby,  
 Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” – 26 osób  

7. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej  

 grupa śpiewacza i kapela grupa taneczna 
 Grupa działająca od września 2015 r., liczy 21 osób (zespól śpiewaczy + kapela) oraz 5 

par (10 osób) grupa taneczna. Zespół popularyzuje folklor Podlasia. Zajęcia bezpłatne.  
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8. Zespół Pieśni i Tańca Mała Ziemia Łosicka  

Grupa dziecięca działająca od stycznia 2018 r., liczy 18 osób. Zespół popularyzuje folklor 
Podlasia. Zajęcia bezpłatne.  

9. Uniwersytet III Wieku im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej 

Od października 2020 roku działa w strukturach ŁDK. Realizuje program edukacyjny o profilu 
kulturalnym, mającym zaspokajać potrzebę aktywności społecznej, kulturalnej i artystycznej. 
Wykłady obejmują wiedzę z różnych dziedzin kultury: muzyki, teatru, malarstwa, literatury, a 
także historii, sztuki, spraw społecznych, turystyki i profilaktyki zdrowia. 

Oferta UTW pozwala odkryć świat na nowo, spełnić od dawna skrywane marzenia. Nadaje 
słuchaczom status studentów, a więc ludzi otwartych na zdobywanie wiedzy o świecie, 
zorientowanych na sprawy szersze niż codzienność. Zajęcia uniwersyteckie skutkują 
szeregiem korzystnych dla człowieka zmian.  

Działalność Uniwersytetu pozwala dobrze przeżyć okres późnej dorosłości. Uczestnictwo w 
zajęciach skutecznie przeciwdziała wyparciu seniorów z życia społecznego, a tym samym 
utwierdza ich w poczuciu własnej wartości.  

Praca w sekcjach pozwala rozwijać zainteresowania m.in.: literackie, taneczne, malarskie, 
wokalne i teatralne; pomaga też w zdobyciu wiedzy niezbędnej do odnalezienia się i 
funkcjonowania we współczesnym świecie np. z zakresu obsługi komputerów, nauki języków 
obcych. Bycie słuchaczem UTW daje też możliwość dbania o własne zdrowie (zajęcia na 
basenie, warsztaty taneczno-ruchowe, gimnastyka korekcyjna, nordic-walking). 

UTW pełni w naszym mieście niepodważalnie ważną rolę edukacyjną. Ta inicjatywa, mająca 
na celu aktywizację intelektualną osób dorosłych, cieszy się niezwykle dużą popularnością.  

Do Uniwersytetu Trzeciego Wieku należy 85 aktywnych członków. 26 osób ze względu na 
pandemię Covid 19 zawiesiło swoją działalność. W roku 2021 wstąpiło w szeregi słuchaczy 
15 nowych członków.  

Przez pierwsze półrocze działalność UTW była zawieszona ze względu na pandemię Covid 19. 

Rok akademicki 2021/2022 rozpoczął się 28 września 2021. W inauguracji wzięło udział 55 
słuchaczy. 

W ramach UTW działają następujące sekcje: 

 rehabilitacyjna (ćwiczenia z fizjoterapeutą) - ok. 40 osób 
 turystyczna – ok. 50 osób 
 brydża - 8 osób 
 kulinarna – ok. 30 osób 
 florystyczna – ok. 15 osób 
 taneczna –ok. 12 osób 
 języka angielskiego – ok. 20 osób 
 muzyczna - Chór UTW - 17 osób 
 filmowa (seanse filmowe co dwa tygodnie) - ok. 40 osób 
  Nordic Walking – ok. 10 osób 
 pływacka, wyjazdy na basen ( wyjazdy raz w tygodniu do Parku Wodnego) – ok. 20 osób 
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Kalendarium działalności UTW w 2021 roku: 

 13.X. 2021 r. - Inauguracja roku akademickiego UTW w Mordach, w której uczestniczyła 
delegacja UTW w Łosicach 

  22.X.2021 r. - odbyła się jednodniowa wycieczka pt. „ Szlakami Żeromskiego”, 
zorganizowana przez Sekcję Turystyczną UTW. Po wycieczce uczestnicy udali się na 
ognisko. Wzięło w niej udział 19 osób 

 11.XI.2021r. - Słuchacze UTW wzięli udział w łosickich obchodach Święta Niepodległości. 
 12.XI.2021 r. - odbył się wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 
  14.XI.2021 r. - Chór UTW wziął udział w festiwalu muzycznym „Senior Festiwal” w 

Grabianowie 

 18.XI.2021 r. - odbyła się jednodniowa wycieczka ph. „ Śladami powstańców’’. Wzięło w 
niej udział 19 osób, wycieczkę zorganizowała sekcja turystyczna.  

 30.XI.2021 r. - słuchacze UTW zorganizowali zabawę Andrzejkową 
 12.XII.2021 r. – Grupa Kulinarna UTW wzięła udział w Łosickim Jarmarku 

Bożonarodzeniowym, sprzedawali produkty zrobione przez siebie 

 29.XII.2021 r. - słuchacze UTW wzięli udział w koncercie z okazji XXVI Ogólnopolskiego 
Konkursu Literackiego im. Romualda III Mikoszewskiego p.h. „Ziemia najbliższa” pod 
patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Łosice. Wysłuchali recitalu Tomasza Kordeusza. 

Słuchacze UTW ponadto biorą czynny udział w akcjach kulturalno-społecznych.  

W roku sprawozdawczym 2021 Łosicki Dom Kultury był organizatorem, współorganizatorem, 
uczestnikiem lub obsługiwał:  

 koncerty – 20, w których wzięło udział ok. 620 osób 
 spotkania, odczyty, wykłady – 1, uczestnicy – ok. 40 osób  

 wystawy – 2, uczestnicy ok. 39 osób  
 przeglądy, konkursy, festiwale – 1 – ok. 13 osób  
 projekcje filmowe – w 2021 roku odbyło się 9 seansów, w których uczestniczyło 175 

widzów  

Ze względów ekonomicznych z dniem 30.VI.2021 r. ŁDK wypowiedział umowę na 
prowadzenie kina w ramach sieci. 

 projekcje filmowe w sali widowiskowej ŁDK kina objazdowego i seanse filmowe (ferie, 
wakacje) – w 2021 roku, 66 seansów, w których uczestniczyło ok. 1445 widzów  

 spektakle teatralne dla szkół, przedszkoli oraz UTW – 5 spektakli, ok. 950 uczestników  
 warsztaty – 45, ok. 370 uczestników  
 imprezy plenerowe – ok. 5000 uczestników  

 Co osiągnęliśmy w 2021 r.? 

Nasze zespoły i sekcje brały udział w wielu imprezach środowiskowych oraz gminnych. Udział 
w imprezach to bardzo dobra promocja naszej gminy. 

Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Łosicka oraz Mała Ziemia Łosicka: 

 19.01.2021 r. – IV Łosicki Orszak Trzech Króli  
 18.07.2021 r. – Dni Łosic 2021  

 25.07.2021 r. – Dni Rodziny - Łuzki 
  22.08.2021 r. – Wielka Kultura w Małej Wsi – w kapsule minionego… – Niemojki 
 10.09.2021 r. – Międzynarodowe Święto Sąsiada w Bużyskach  
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 11.09.2021 r. – Koryciny – sesja zdjęciowa - udział pań z zespołu w stworzeniu 
kalendarza „Power Of Community” 2022, którego kupując wspiera się kobiety z rakiem 
piersi, a w jego powstanie zaangażowały się kobiety z Kół Gospodyń Wiejskich z całej 
Polski 

 12.09.2021 r. – XXVII Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym – Siedlce 
 19.11.2021 r. – występ grupy tanecznej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na 

inauguracji zajęć warsztatowo-projektowych o tematyce ludowej realizowanych przez 
Szkolne Koło Ziemi Łosickiej 

 16.11.2021 r. – występ na otwarciu Szlaku Stefana Żeromskiego w Niemojkach  
 4 grudnia 2021 r. III Mikołajkowych Ogólnopolskich Mistrzostwach w Tańcu Nowoczesnym 

"Roztańczone Żuławy" zawodnicy Indigo Dance Art Factory trzy razy stanęli na podium 
zawodów, dwa razy zajęli czwarte miejsce oraz otrzymali wiele wyróżnień. Każdy z 
tancerzy osiągnął minimum ćwierćfinał w układach solowych. 

 I miejsce kategoria wiekowa Junior 14-15 lat w innych formach tanecznych. 

 II miejsce kategoria wiekowa Junior w hip-hopie, układ Black.  
 II miejsce kategoria wiekowa dzieci do lat 7, duet w Innych formach tanecznych. 
 IV miejsce kategoria wiekowa dzieci 10-11 lat, disco dance, Formacja, w układzie Shark.  
 IV miejsce kategoria wiekowa Junior 14-15 lat, inne formy taneczne. 

To wielki sukces dzieci, które po długim okresie pandemii mogły w końcu wziąć udział w 
zawodach rangi mistrzowskiej 

Działalność sportowa i rekreacyjna: 

Łosicki Dom Kultury od 2018 prowadzi i finansuje Drużynę Seniorów. W 2019 r. drużyna 
otrzymała awans do A Klasy. Pod swoimi „skrzydłami” mamy również grupę nieformalną 
biegaczy „Pędzące ślimaki” oraz sekcję Tenisa Stołowego. Bezpłatnie użyczamy również 
boisko na Stadionie Miejskim. W 2021 r. byliśmy organizatorem następujących wydarzeń 
sportowych i rekreacyjnych: 

 03.07.2021 r. – V Rodzinny Rajd Rowerowy szlakiem Oddziału Zenona 
 02.10.2021 r. – V Łosicki Bieg Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych  

Z obiektu sportowego systematycznie korzysta: 

 Drużyna ŁDK Łosice (treningi i mecze) – łącznie 27 osób 
 KS Łosice (treningi i mecze) - łącznie 5 drużyn x 20 osób - 100 os. (juniorzy, trampkarze, 

młodziki, orliki, żacy) 

 PUKS „JEDYNKA” Łosice (treningi) - 97 os. 
 Zespół Szkół Nr 1 w Łosicach - zawody szkolne 
 Przedszkole Samorządowe nr 2 w Łosicach 
 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach 
 chodziarze i biegacze z terenu miasta i gminy łosic w tym grupa biegaczy „Pędzące 

Ślimaki” 

W terminie od 26 czerwca do 31 sierpnia Łosicki Dom Kultury był administratorem kąpieliska 
na Zalewem Łosickim. Kąpielisko było czynne od poniedziałku do niedzieli, w godz. 10:00-
18:00 nad bezpieczeństwem korzystających z zalewu czuwało dwóch ratowników.  

Na potrzeby nowo powstałej SEKCJI TENISA STOŁOWEGO zostały zakupione ze środków 
ŁDK 2 stoły w kwocie 4.828,00 zł. Grupa liczy 8 osób. Treningi odbywały się dwa razy w 
tygodniu w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur.  
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Dofinansowanie pozyskane ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań ŁDK: 

 kwiecień 2021 r. - 42.000 zł - dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021 
na zakup strojów ludowych dla Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej oraz Małej Ziemi 
Łosickiej, wkład finansowy własny 2.310,00 zł ŁDK znalazł się w gronie 308 
beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie, a warto dodać, że do edycji programu 
2021 wpłynęło 1846 wniosków (o ok. 50% więcej niż w roku 2020). 

 kwiecień 2021 - 7.000 zł – Fundacja Orlen, na remont pomnika Unitów Podlaskich przy 
ŁDK. Znaleźliśmy się w gronie 34 organizacji i instytucji (złożono 203 wnioski z całej 
Polski), które będą realizować zaplanowane działania związane z przywracaniem pamięci 
miejscom zlokalizowanym w swojej najbliższej okolicy. 

 maj 2021 r. – całkowity koszt projektu: 104.493,70 zł, dofinansowanie w kwocie: 
88.424,00 zł, podziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020 pt. 
„Wzmocnienie potencjału PSAK w Łosicach”. W ramach zadania kapela Zespołu Pieśni i 
Tańca Ziemi Łosickiej wzbogaci się o nowe instrumenty: dwa akordeony, saksofon, 
kontrabas oraz podesty sceniczne. Również zostaną przeprowadzone warsztaty wokalno-
muzyczne oraz zorganizowane trzy „Potańcówki pokoleniowe na ludowo”. 
Współorganizacja z Powiatowym Stowarzyszeniem Animatorów Kultury w Łosicach.  

 dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 
ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" 
Priorytet 2. Kierunek Interwencji 2.1. Infrastruktura Bibliotek 2021-2025. 

 Dofinansowanie w kwocie 1.169.940 zł na zadanie pn.: „Modernizacja Miejko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej Łosickiego Domu Kultury”. Finansowy wkład własny Miasta i Gminy 
Łosice 550.560 zł. Koszt całej inwestycji wyniesie 1.720.500 zł. Zadanie dwuletnie. 
Realizacja zadania będzie polegała na przebudowie oraz unowocześnieniu wnętrza, 
dostosowaniu poddasza do potrzeb biblioteki wraz z zakupem wyposażenia i montażem 
podjazdu dla niepełnosprawnych. 

 15.000 zł – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 
XXVI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Romualda III Mikoszewskiego ph. „Ziemia 
najbliższa”, współorganizacja z Powiatowym Stowarzyszeniem Animatorów Kultury w 
Łosicach  W 26. edycji Konkursu wzięło udział 195 literatów z całej Polski oraz z 
zagranicy. Wyłonieni zostali zwycięzcy, przyznano 4 nagrody główne – I nagroda, dwie 
równorzędne II nagrody oraz III nagroda) oraz 10 wyróżnień. Zorganizowano koncert 
galowy, w którym wzięło udział ok. 80 osób, w tym najważniejsi goście - czyli laureaci 
tegorocznej edycji konkursu, którzy przyjechali do Łosic m.in. z Dębicy, Trzebnic, 
Warszawy, Gniezna, Wieliczki, Krakowa, Piotrkowa Trybunalskiego oraz Olkusza. Podczas 
koncertu galowego, laureaci oraz uczestnicy konkursu mogli porozmawiać, zasięgnąć 
informacji u jurorów – znawców tematu. Uczestniczący w imprezie przedstawiciele 
różnych środowisk literackich mieli możliwość wspólnej rozmowy, wymiany poglądów, 
spostrzeżeń i nawiązania nowych kontaktów. Na zakończenie odbył się wyjątkowy koncert 
wieńczący 26 edycję konkursu. Recital Tomasza Kordeusza z towarzyszeniem pianisty 
Piotra Matuszczyka. Tomasz Kordeusz jest autorem tekstów i wykonawcą autorskich 
ballad. Jego piosenki zdobywały nagrody na wielu festiwalach i przeglądach w kraju i za 
granicą.  

 20.000 zł – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 
projekt „Szlakiem Stefana Żeromskiego”, współorganizacja z Powiatowym 
Stowarzyszeniem Animatorów Kultury. W ramach projektu powstała licząca ponad 11 km 
trasa tematycznego szlaku turystycznego, która pozwala na nowo odkryć miejsca 
związane z pisarzem, a także promuje walory przyrodnicze i historyczne Ziemi Łosickiej 
oraz Mazowsza. Jest to około trzygodzinna wyprawa piesza, lub blisko godzinna wycieczka 
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rowerowa. W ramach zadania przygotowano i wydrukowano 1000 sztuk ulotek „Szlakiem 
Żeromskiego” wraz mapą; powstał jeden film informacyjno-promocyjny dotyczący 
tematycznego szlaku turystycznego „Szlakiem Stefana Żeromskiego” ; 3 ławki, 
zamontowane na trasie szlaku: przy kościele w Niemojkach, w lesie „Rogacz”, w Patkowie 
Prusach przy ostatniej tablicy.  

 11.000 zł – Miasto i Gmina Łosice - V Łosicki Wieczór Chwały oraz IV Papieski Przegląd 
Piosenki i Pieśni Religijnej, współorganizacja z Powiatowym Stowarzyszeniem Animatorów 
Kultury. Jednym z założonych celów było zorganizowanie w sali widowiskowej ŁDK, IV 
Papieskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Religijnej. Konkurs miał mieć charakter otwartych 
przesłuchań. Niestety z powodu panującej pandemii covid do czerwca 2021 r. szkoły były 
pozamykane, a uczniowie byli na nauce zdalnej w swoich domach. Od września 2021 r. 
nie udało się zorganizować przeglądu gdyż albo klasy były na kwarantannach albo na 
nauczaniu hybrydowym. Drugim, głównym celem zadania było zorganizowanie koncertu V 
Łosicki Wieczór Chwały. Ze względu na obostrzenia dotyczące pandemii covid nie udało 
się zorganizować w plenerze, ale w sali widowiskowej Łosickiego Domu Kultury. Koncert 
odbył się w niedzielę 28 listopada o godz. 19:00. Rozważania modlitewne poprowadził ks. 
Piotr Witkowicz, proboszcz parafii neounickiej w Kostomłotach. Na scenie wystąpił zespół 
Porozumienie Official, znany z takich utworów jak : "Nowy Dzień", "Amen", "Ty Wiesz", 
czy "Podaj Mi Dłoń (Chcę tonąć w morzu Twego Miłosierdzia)". Porozumienie to zespół, 
który działa od 2003 roku na północnej Lubelszczyźnie - w Parczewie. Swoją muzykę 
określa jako praise rock, ponieważ pierwotną ideą było wykonywanie muzyki z nurtu 
worship - inspiracja Michaelem W. Smith'em. Życie, a przede wszystkim koncerty, 
zweryfikowały jednak te zapędy. Żywiołowość podczas występów wskazywała jasno 
kierunek muzyczny coraz mocniej zmierzający ku brudnym, rockowym brzmieniom. 

 8.000 zł – Miasto i Gmina Łosice – „Wielka kultura w małej wsi – w kapsule minionego…”, 
współpraca z PSAK.  

Złożone wnioski bez dofinansowania:  

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Remont pomnika ku czci Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. 

Głosami słuchaczy Katolickiego Radia Podlasie i czytelników portalu informacyjnego 
podlasie24 ŁDK został laureatem I miejsca TOP Regionu za akcję społeczną „Razem 
posprzątajmy Miasto i Gminę Łosice”.  

Inne formy działalności łosickiego domu kultury:  

 Łosicki Dom Kultury jest wydawcą miesięcznika „Gazeta Łosicka”. 

 W ramach działalności gospodarczej w ŁDK prowadzimy usługi w zakresie: wyrobu 
pieczątek, akwizycji ogłoszeń do „Tygodnika Siedleckiego”, wynajem sal na imprezy 
kameralne oraz okolicznościowe, nagłaśnianie i obsługa imprez muzycznych. 

7.2. Działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Łosicach w 

2021 roku 

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

Do podstawowych zadań biblioteki należy w szczególności: 

https://www.facebook.com/porozumieniepraiserockers/?__cft__%5b0%5d=AZWwYjL-y6OyJHIjBR577H1qd9kR7uEWxR-Nez4qallpGCirnp-aq3IAsClIx1x5cj12RrXb-iFAOoLx1S3w2mxmN9LkWWEE98-DM8eheSvDtKT3lB0vyX3LSdcguGydgmXSHm01t_slSg6oFqXy9UUo0jK1bG9hJqcAYRT08oI6AAswUQIrT1FHoH5n0L1HHIY&__tn__=kK-R
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 gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu 
czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb społeczności Miasta i Gminy Łosice; 

 pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie 
materiałów informacyjnych dotyczących Miasta i Gminy Łosice; 

 udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany 
międzybibliotecznej; 

 tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych, katalogowych, 
bibliograficznych, faktograficznych; 

 organizowanie form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji książki oraz 
upowszechniania dorobku kulturalnego Miasta i Gminy Łosice; 

 współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie 
rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności 
Miasta i Gminy Łosice. 

I. Sieć i baza placówek 

Upowszechnianiem czytelnictwa w gminie Łosice zajmuje się Biblioteka Publiczna działająca 
w budynku o pow. użytkowej 153 m2. W jej skład wchodzi Czytelnia oraz Wypożyczalnia. 

Kadra Biblioteki 

W 2021 roku zatrudnienie przedstawiało się następująco (stan: 31.12.2021r.): 

 kierownik biblioteki (1 etat); 
 bibliotekarka (1/2 etatu) 

Biblioteka (stan 31 grudnia 2021 r.) była czynna w rygorze sanitarnym, zgodnie z 
rekomendacjami MKiDN oraz Biblioteki Narodowej, codziennie od poniedziałku do piątku w 
godz. 8.30-16.30. 

II. Działalność statutowa 

 udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie efektywnej 
wymiany międzybibliotecznej; 

 wystawy i gazetki tematyczne; 
 wystawki nowości czytelniczych; 
 lekcje biblioteczne dla dzieci (SP nr 1 i 2, przedszkola samorządowe i niepubliczne, 

ośrodek szkolno-wychowawczy w Łosicach) 

 Spotkanie autorskie on-line z Joanną Kołaczkowską (sfinansowane ze środków 
pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – działania w ramach 
autorskiego zadania pn. „Książka – Twój – Nasz Przyjaciel”); 

 „Książki, jakich nie znacie” – zajęcia interaktywne online dla dzieci 
 „ Zasłuchani w baśnie” – zajęcia kreatywne online połączone z głośnym czytaniem dla 

dzieci i rodziców 

  Udział w Plebiscycie „Złota Dwudziestka” z okazji 20-lecia kampanii społecznej „Cała 
Polska czyta dzieciom”. Wybieraliśmy wspólnie ze Złotej Listy 20 książek, które lubimy 
najbardziej. 

 „Wakacje z biblioteką” - zajęcia plastyczno-manualne dla dzieci połączone z głośnym 
czytaniem bajek 

  Gra terenowa „Śladami baśni przez Łosice” na podstawie treści baśni na terenie miasta 
zostały ukryte zagadki dotyczące przeczytanych książek (dofinansowane ze środków 
pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – działania w ramach 
autorskiego zadania pn. „Książka – Twój – Nasz Przyjaciel”); 
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 „Podróże z Biblioteką” – spotkanie z podróżnikiem (pracownikiem Biblioteki w Łosicach) o 
inspirowanych literacko podróżach do Mongolii, Kirgistanu, Tadżykistanu. 

 udział w akcjach ogólnopolskich:  

- „Biblioteka na to czeka” – projekt Instytutu Pamięci Narodowej. Dzięki temu 
księgozbiór M-GBP wzbogacił się bezpłatnie o 30 wartościowych książek z zakresu 
najnowszej historii Polski. 

- „Mała książka – wielki człowiek” – Biblioteka zakwalifikowała się do nowej edycji 
projektu, który skierowany jest do dzieci. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które 
odwiedza bibliotekę, otrzymuje w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę 
„Pierwsze czytanki dla…” i Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, 
zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, 
a po zebraniu dziesięciu -imienny dyplom potwierdzający jego czytelnicze 
zainteresowania. Projekt realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej 
czytanie generacyjne „Mała książka – wielki człowiek”. 

- Narodowe Czytanie ”Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej – zorganizowane we 
współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Łosice przez Łosicki Dom Kultury, Bibliotekę 
Publiczną oraz Bibliotekę Pedagogiczną. Akcji towarzyszyła wystawa dotycząca życia i 
twórczości G. Zapolskiej 

 działalność akcyjna: pozyskiwanie książek od Czytelników;  
 prowadzenie działań informacyjnych dot. korzystania z zasobów elektronicznych (terminal 

„Academica” w Bibliotece) 
 promowanie wirtualnych spotkań autorskich Unii Literackiej 
 prowadzenie działań promocyjnych M-GBP w Łosicach i Łosickiego Domu Kultury 

(www.biblosice.wordpress.com – 6.500 odsłon.) Na stronie internetowej są dostępne 
elektroniczne ankiety Zapytaj nas oraz Propozycja zakupu. Formularz Propozycja zakupu 
dostępny jest także w Bibliotece w wersji papierowej. W 2021 r. większość zakupionych 
książek została dokonana zgodnie z propozycjami naszych Czytelników. Biblioteka 
prowadzi także swój profil na Facebook’u (450 polubień). 

III. Projekty i wnioski 

 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” (Biblioteka Narodowa, 2962,00 
zł) – dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek w ramach Priorytetu 
Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. 

 W 2021 placówka ubiegała się o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na 
przebudowie, adaptacji i modernizacji obiektu bibliotecznego wraz z jego wyposażeniem. 
Wniosek ŁDK uzyskał pozytywną opinię Instytutu Książki realizującego konkurs. Pomysł 
został bardzo wysoko oceniony i placówce przyznano 100% wnioskowanej kwoty, czyli 
1.169.940 zł. Kolejne 550.560 zł zabezpieczył samorząd Miasta i Gminy Łosice, jako 
wymagany wkład własny. ŁDK realizuje zadanie pn. "Modernizacja Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej Łosickiego Domu Kultury" w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0, priorytet „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”. 

IV. Szkolenia 

W 2021 r. pracownicy Biblioteki Publicznej wzięli udział w 3 szkoleniach i seminariach w 
Bibliotece Powiatowej w Sarnakach.  
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V. Statystyki 

Księgozbiór (stan na 31. XII. 2021 r.) liczy 23.594 vol., w 2021 przybyło 307 pozycji (z tego 
zakupiono 298), baza czytelników – 1170 osób, aktywnie wypożyczających – 701, odwiedzin 
w bibliotece – 4148, wypożyczeń – 16436, wypożyczeń międzybibliotecznych z innych 
bibliotek – 192. 

7.3. Wykaz imprez oraz wydarzeń kulturalnych organizowanych lub 
wspieranych przez Miasto i Gminę Łosice w 2021 w roku 

„Lato w mieście i gminie 2021” 

Ponad 3 tysiące dzieci i młodzieży skorzystało z letniej oferty Łosickiego Domu Kultury. Przez 
dwa miesiące wakacji dzieci uczestniczyły w zajęciach, warsztatach o rozmaitej tematyce. 
Najmłodsi gościli w ŁDK i TCDK podczas zajęć sportowych oraz artystycznych i 
rekreacyjnych. Lato nie mogło się także obejść bez kina. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły bezpłatne bajkowe propozycje w Kinie ŁDK, które 
wyświetlaliśmy we wtorki i w czwartki. Filmy dla dzieci obejrzało 1200 widzów.  

Sportowe emocje 

W sobotnie popołudnie, 7 sierpnia, odbył się I Turniej Siatkówki Plażowej. W sportowych 
zmaganiach nad Zalewem Łosickim wzięło udział 13 osób, tj. 6 drużyn w dwóch kategoriach 
wiekowych: „rocznik 2007 i młodsi” oraz „rocznik 2006 i starsi”. Zwycięzcy otrzymali medale 
oraz dyplomy.  

Nad Zalewem Łosickim można było nauczyć się pływać lub podszkolić swoje umiejętności 
pod okiem ratowników. 

Warsztaty rozmaitości 

Zajęcia rozwijające różnorodne talenty dzieci odbywają się w ŁDK nie tylko w roku szkolnym, 
ale także w wakacje. Chętni odwiedzali pracownię taneczną, muzyczną i plastyczną kilka razy 
w tygodniu. Odbyły się także warsztaty rozmaitości pobudzające kreatywność najmłodszych. 
Pod opieką instruktorów każdy mógł złapać bakcyla lub szlifować swój talent, rysując, 
malując, lepiąc lub uczestnicząc w zajęciach rytmicznych. 

Warsztaty wakacyjne odbywały się także w formie wyjazdowej. Po raz pierwszy 
odwiedziliśmy pięć sołectw: Rudnik, Niemojki, Chotycze, Biernaty oraz Łuzki, by poprowadzić 
warsztaty taneczne, muzyczne, artystyczne. 

Wakacje z biblioteką  

Jak co roku bibliotekarze Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Łosicach przygotowali 
program zajęć i warsztatów, aby wspólnie z mieszkańcami spędzić wakacyjny czas. Odbyły 
się zajęcia plastyczno-manualne dla dzieci, połączone z głośnym czytaniem bajek.  

"Sernik dla Przyjaciela” - pod takim hasłem odbyły się zajęcia cukierniczo-edukacyjne. 
Zajęcia były połączone z warsztatami z savoir-vivre’u. 
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W ramach cyklu „Podróże z Biblioteką”, nasz bibliotekarz-podróżnik Cezary Chemycz, zabrał 
uczestników w niezwykłą podróż do… Azji, a dokładnie do Mongolii, Kirgistanu i 
Tadżykistanu. 

Odbyła się również gra terenowa z cyklu ", Śladami baśni przez Łosice". Na podstawie treści 
baśni braci Grimm "Czerwony Kapturek" na terenie miasta zostały ukryte zagadki dotyczące 
przeczytanego tekstu. Niełatwo było je znaleźć… Ale nasi wytrwali poszukiwacze i czytelnicy 
doskonale poradzili sobie z zadaniem.  

Wakacyjne seanse 

Kino ŁDK również nie próżnowało w okresie wakacyjnym. Dzieci przez cały okres wakacji 
zapraszaliśmy na wtorkowe i czwartkowe seanse przedpołudniowe, a dorosłych w sierpniu na 
czwartkowe seanse popołudniowe. W repertuarze pojawiły się zarówno nowości jak i filmy 
znane i lubiane. 

Tabela 34. Kalendarz wydarzeń w Mieście i Gminie Łosice.  

Data Impreza Miejsce 

STYCZEŃ 

06.01 IV ŁOSICKI ORSZAK TRZECH KRÓLI - spacer kolędowy z 
Zespołem Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej 

pandemia 84Covid-19 sprawiła, że w tym roku wydarzenie nie 

może odbyć się w tradycyjnej formie, śpiew kolęd zanieśliśmy do 
domów, osiedli, szpitala, ulic poprzez transmisję online i nagranie 

audiowizualne. 

 

06.01.  premiera klipu „przybieżeli do Betlejem” przygotowana w 
ramach akcji Orszakowy Challenge Kolędowy: w wykonaniu grup 

i solistów: Przedszkole Samorządowe Nr 1 i Nr 2 w Łosicach; 
Oddział Przedszkolny 0 „A” Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łosicach;  

Hania i Kornelka Dołęgowskie; Amelka Knapiuk; Zuzanna Kulesz;  
Natalia Trocewicz; Michał Szysz; Blanka, Iga, Oleg, Szymon, 

Dorota Kozłowscy; Wioletta, Maciej, Mariusz Kucewiczowie;  

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej 

 

11-16.01.  ZIMA W MIEŚCIE 2021 – ON-LINE  

13.01.  wydanie publikacji „Katyniacy na Ziemi Łosickiej” 

autorstwa Hieronima Bolesty, Tomasza Dobrowolskiego, Dariusza 
Kazuna i Agaty Wasilewskiej 

 

22.01. odbiór TOPU REGIONU 2020 za akcję społeczną „ŁOSICE 

SZYJĄ MASECZKI” 

 

LUTY 

14.02.  koncert Walentynkowy „Do zakochania jeden krok”  

W programie znane przeboje muzyki miłosnej oraz poezję 
polskich i zagranicznych poetów, w wykonaniu: Natalia Trocewicz 

- wokal, Karol Juszyński - gitara, Grzegorz Trochimiuk - gitara 
oraz Konrad Górzyński - gitara, wokal.  

sala widowiskowa 

godz. 18:00 
transmitowany  

on-line  

28.02. kino objazdowe Cinema Lumiere:  

„Filonek Bezogonek”, „Waleczne Rybki”, „Tajemniczy 
Ogród”, „Palm Springs”, „Relikt” 

sala widowiskowa 

MARZEC 

03-31.03.  konkurs plastyczny „ŁOSICKA PISANKA”   

07.03. ŁOSICKI DZIEŃ KOBIET – koncert Haliny Frąckowiak sala widowiskowa 
godz. 18:30 

08.03.  ŁOSICKI DZIEŃ KOBIET I MĘŻCZYZN – krótka historia 

kobiecości we współpracy z GOK Platerów  

ON-LINE 

27.03.  KIERMASZ WIELKANOCNY  Park Miejski  
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Data Impreza Miejsce 

30.03. 
-12.04.  

wystawa pokonkursowa „Łosicka pisanka” w oknie…  sala baletowa  

KWIECIEŃ 

17.04.  OPERACJA CZYSTA RZEKA 2021  
50 wolontariuszy w dniach 17, 23 i 24 kwietnia oczyściło ze 

śmieci w Niemojkach: okolice rzeczki Niemojka, okoliczne rowy, 

tereny przy torach kolejowych, las przy „jeziorku” oraz w 
Łosicach okolice rzeki Toczna, zbierając ok. 200 worków (o 

wadze 10 ton). Najczęściej były to szklane i plastikowe butelki, 
opony, dętki, wyposażenie wnętrz itp. Największymi skupiskami 

śmieci okazały się okolice torów kolejowych w Niemojkach. 

 

19.04. 
-14.05.  

wystawa prac dzieci z przedszkoli z terenu Miasta i 
Gminy Łosice 

Prace wzięły udział w II Międzyprzedszkolnym Konkursie 
Logopedycznym zorganizowanym z okazji Międzynarodowego 

Dnia Języka Ojczystego oraz Europejskiego Dnia Logopedy ph. 

"Te, co skaczą i fruwają, trudne głoski w sobie mają". Konkurs 
zorganizował Zespół Oświatowy w Niemojkach - Przedszkole 

Samorządowe w Niemojkach 

wystawa oknie  
– sala baletowa  

28.04.-
11.05.  

akcja społeczna „Posprzątajmy razem Miasto i Gminę 
Łosice” 

Od 28 kwietnia do 11 maja br. trwała akcja ph. „Posprzątajmy 
razem Miasto i Gminę Łosice" zorganizowana przez Urząd Miasta 

i Gminy w Łosicach oraz Łosicki Dom Kultury. 
Akcja miała na celu promowanie idei dbania o nasze wspólne 

środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem świadomego 

wyrzucania odpadów wyłącznie w miejscach do tego 
przeznaczonych oraz była lekcją szeroko rozumianej edukacji 

ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Do wiosennych porządków miejsc publicznych, ukrytych, 

zaniedbanych, dzikich wysypisk zapraszali burmistrz Mariusz 

Kucewicz, radni, sołtysi i przewodniczący osiedli. 
Do akcji włączyli się mali i duzi mieszkańcy: Świniarowa, 

Rudnika, Starych Biernat, Czuchleb, a także młodzież Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Łosicach i Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Wojnowie, harcerze 49. Podlaskiej Drużyny 

Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku oraz radni, przewodniczący 
osiedli i pracownicy ŁDK. 

Podsumowanie akcji to zebrane ponad 320 worków śmieci o 
pojemności 120l. Wśród „śmieciowych trofeów” znalazły się 

dywany, fotele, lodówki, odpady budowlane, opakowania 
styropianowe i stosy butelek po alkoholu i energetykach. 

 

30.04.-

02.05.  

I ZLOT FOOD TRUCKÓW  parking przy 

UMIG  

MAJ 

01.05. przygotowanie klipu „Wywieś flagę”  on-line  

03.05. ŁOSICE RAZEM 3 MAJA – utwór „Pieśń Konfederatów 

Barskich” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi 
Łosickiej 

on-line  

21.05.  Eliminacje Miejsko-Gminne XXXVII Konkursu 

Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego 

on-line 

21.05.  Eliminacje Powiatowe XXXVII Konkursu Recytatorskiego 

dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego 

on-line 

31.05.  kino objazdowe Cinema Lumiere:  
„Krudowie 2. Nowa Era”, „Psy i Koty 3. Łapa w łapę”, 

„Mortal Kombat” 

sala widowiskowa  
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Data Impreza Miejsce 

CZERWIEC 

03.06.  przygotowanie ołtarza na BOŻE CIAŁO  parking ŁDK 

09.06.  podpisanie umów – Urząd Marszałkowski i samorządy 

powiatu łosickiego  

sala widowiskowa  

20.06. kino objazdowe Cinema Lumiere:  
„Tom&Jerry”, „Godzilla vs. Kong”, „Druga połowa”, 

„Obecność 3. Na rozkaz diabła” 

sala widowiskowa  

24.06.  wyjazd dzieci z grup artystycznych do Alpakarium w 
ramach zakończenia sezonu artystycznego ŁDK 

 

24.06.  I WEWNĘTRZNY TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO 
INDIGO DANCE ART FACTORY ŁOSICE 2021 

sala widowiskowa  

25.06.  DNI RODZINY – STREFA KULTURY  

występy: Studia Piosenki ŁDK, ZPiT Mała Ziemia Łosicka, Indigo 
Dance Art. Factory, Łosickie Strudio Teatralne – premiera 

spektaklu „Rodzina na Wulkanie”  

sala widowiskowa  

26.06. DNI RODZINY – STREFA ANIMACJI  
„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” – KP Policji; animacje dla 

dzieci plener malarski, dmuchany plac zabaw  

godz. 10:00-14:00 
Zalew Miejski 

29.06.  RAJD PIESZY Słuchaczy UTW – Bużka – Mierzwice 
Kolonia  

 

LIPIEC 

 AKCJA LATO W MIEŚCIE 2021   

03.07. VI RODZINNY RAJD ROWEROWY szlakiem Oddziału 

Zenona  

Trasa liczyła ponad 80 km i została poprowadzona przez: Meszki 
– Falatycze – Szpaki – Litewniki – Mierzwice – Serpelice- - 

Horoszki – Bonin - - Walim – Kornicę – Wyrzyki – Popławy – 
Łuzki – Chotycze – Łosice 

 

04.07.  77. rocznica Bitwy 34 OPP „Zenona” pod Jeziorami  Jeziory 

16.07.  DNI ŁOSIC 2021 – SCENA KABARETOWA 
Kabaret No i Co? 

Kabaret z Konopi 

Koń Polski  

Park Miejski  

17.07.  DNI ŁOSIC 2021 – SCENA TEATRALNA  

Pani Klaun i Klub Czerwonego Noska  

„3xkrólewna, 3xsmok” – Teatr pod Orzełkiem  
„O piracie Buciorze, który zgubił skarb, a zyskał 

przyjaciela” – Teatr ES 

Park Miejski  

18.07.  DNI ŁOSIC 2021 – Otwarte Spławikowe Zawody 
Wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łosice 

Zalew Miejski  

18.07.  DNI ŁOSIC 2021 – SCENA FOLKOWA  
ZPiT Mała Ziemia Łosicka; duet Gala&Jerzy Kosteccy; 

Zespół Korniczanie; Zespół Ludowy Marysieńki; ZPiT 

Ziemi Łosickiej; Zdzisław Marczuk z Zespołem Pogodna 
Jesień z GOK w Konstantynowie; gwiazda wieczoru – 

ŁYSA GÓRA  

Park Miejski 

25.07.  występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej na Dniu 
Rodziny  

Łuzki  
plac przy OSP 

SIERPIEŃ  

 AKCJA LATO W MIEŚCIE 2020  

08.08. DZIEŃ PIEROGA NIEMOJSKIEGO - współorganizacja, 

nagłośnienie  

Niemojki  

plac przy OSP 

20.08. LETNIA SCENA MUZYCZNA 
koncert w wykonaniu: Wioli Latus oraz zespołu Ambitus w 

składzie: Radosław Świderski (śpiew, gitara akustyczna), Krzysztof 
Chromiński (fortepian), Marek Matwiejczyk (bas), Piotr Sidorowicz 

TCDK 
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(perkusja). Akustyczny koncert najpiękniejszych piosenek 
Seweryna Krajewskiego, sięgając od czasów największej świetności 

Czerwonych Gitar, poprzez twórczość solową kompozytora, w tym 

utwory znane z filmów oraz napisane przez niego dla innych 
artystów. 

Wydarzeniu towarzyszyła akcja profilaktyczna prowadzona przez 
poradnię Eskulap: pomiar ciśnienia, pomiar cukru, pomiar 

saturacji, możliwość zaszczepienia w Powszechnym Punkcie 
Szczepień szczepionkami firmy Pfizer i Johnson&Johnson.  

22.08. "WIELKA KULTURA W MAŁEJ WSI - W KAPSULE 

MINIONEGO...". W programie :  
- otwarte warsztaty: florystyczne, malarskie, tkackie, kulinarne  

- dmuchany plac zabaw  

- strefa animacji dla dzieci, a w niej m.in. malowanie buziek, mega 
bańki mydlane, gry i zabawy, zawody, zumba kids i wiele, wiele 

innych zabaw 
występy artystyczne – Zespół Ludowy Marysieńki, Korniczanie, 

Zakrze Śpiewa, Gala i Jerzy Kosteccy, Zespół z Chodowa, Zespół 
Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej. 

Organizatorzy: Grupa Nieformalna „Szalone Niemojki”, Miasto i 

Gmina Łosice, Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury, 
Łosicki Dom Kultury.  

Niemojki  

od godz. 12:00 

29.08. POŻEGNANIE WAKACJI 2021 

Koncertami na żywo, pokazem tanecznym oraz innymi atrakcjami 
dla dzieci i dorosłych pożegnaliśmy tegoroczne wakacje. Na 

niedzielnej plenerowej scenie zaprezentowali się Ambitus, grupy 
taneczne Indigo Dance Art. Factory, Indigo Dance Art, Wiola Latus 

oraz zespół Buty Farmera.  
W programie znalazły się również: blok niezwykle pomysłowych 

animacji dla dzieci, przejażdżki motorówkami, stoiska promocyjne 

naszych partnerów oraz stoiska gastronomiczne. Była również 
możliwość spisania się w Narodowym Spisie Powszechnym. 

Zalew Miejski  

31.08.  kino objazdowe Cinema Lumiere:  

„Wyrolowani”, „Kosmiczny mecz. Nowa Era”, „Lassie, wróć”, 
„Wojna z dziadkiem”, „Old” 

sala widowiskowa  

WRZESIEŃ 

cały 
wrzesień 

Nabór dzieci do sekcji i grup artystycznych działających 
w ŁDK  

 

04.09. Narodowe Czytanie – Gabriela Zapolska „Moralność Pani 

Dulskiej”  

Park Miejski  

08-30.09.  Nabór słuchaczy DO Uniwersytetu III Wieku   

10.09.  występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej na Dniu 

Sąsiada  

Bużyska  

– Drohiczyn  

11.09.  sesja fotograficzna do kalendarza Onkokafe - ZPiTZŁ  Koryciny  

12.09.  występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej na 

Międzynarodowych Dniach z Doradztwem Rolniczym  

Siedlce  

13.09. kino objazdowe Cinema Lumiere:  
„Psi Patrol”, „Teściowie”, „After. Ocal mnie” 

sala widowiskowa  

12.09.  Pożegnanie wakacji ph. „Bezpieczni w drodze do szkoły” 
akcja społeczna dla dzieci i dorosłych: symulator 

dachowania, alko-google, miasteczko ruchu drogowego 

itp.  

parking przy 
Zespole Szkół Nr 2 

w Łosicach  

12.09.  włączenie się w akcję – SOLIDARNI Z BIAŁORUSIĄ  

13.09.  Wielka Kultura W Małej Wsi – inicjatywa społeczna w 

ramach DK+ Inicjatywy lokalne  

Niemojki  

17.09. DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH  hol dolny  
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godz. 11:00-17:00 

17.09.  Koncert Chóru Młodzieżowego Kościoła Starokatolickiego 
Mariawitów. Dyrygent: Aleksander Słojewski. W ramach 40. 

Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni 
Muzyki Cerkiewnej. 

parafia pw. św. 
Zygmunta Króla  

w Łosicach  

24.09. IV Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury  

gościliśmy grupę animatorów kultury z województwa 
mazowieckiego na ścieżce tematycznej ph. „Na styku 

mazowieckiej tradycji”. Przy przyśpiewkach Zespołu Korniczanie i 
przy opowieściach Anny Szpury, uczestnicy mogli poznać historię 

wypieku korowaja weselnego i skosztować go, ubić masło, a 

także wcielić się w poszukiwacza sera ziemnego. 

TCDK 

30.09. Inauguracja roku akademickiego UTW 2021/2022 sala widowiskowa 

PAŹDZIERNIK 

02.10.  Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych  Jeziory (las) 

08.10. Koncert z cyklu „Z Klasyką Przez Polskę” organizowany we 
współpracy z Polskim Impresariatem Muzycznym pod patronatem 

Burmistrza Miasta i Gminy Łosice Mariusza Kucewicza. Wystąpił 
duet Jan Kalinowski – wiolonczela i Marek Szlezer – fortepian. W 

programie muzyka m.in. Schumanna, Debussy’ego, Tansmana, 
Majerskiego i Różyckiego. 

sala widowiskowa  
godz. 18:00 

12.10.  kino objazdowe Cinema Lumiere: 

„Wyszyński – zemsta czy przebaczenie”, Mała Wielka Stopa w 
rodzinie siła”, „Wesele”, „Nie czas umierać”  

sala widowiskowa 

18.10  Powiatowo-Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej 

Recital „Odrobina szczęścia w miłości” w wykonaniu Marleny 
Uziębło przy akompaniamencie Grzegorza Uziębło, muzyczna 

podróż wypełniona przede wszystkim szlagierami z najbardziej 
znanych filmów obyczajowych oraz komedii muzycznych 

dwudziestolecia międzywojennego. 

sala widowiskowa  

22.10.  Sekcja Turystyczna UTW – wyjazd ph. „Śladami 
Żeromskiego”  

 

27.10.  spektakl profilaktyczny dla szkół pt. „Tajemnicza 

Skrzynia” Impresariat Artystyczny „ABART” z Łodzi  

sala widowiskowa  

LISTOPAD 

11.11. obchody Święta Narodowego   

12.11. wyjazd UTW do Centrum Nauki Kopernik  Warszawa 

13.11. zakończenie rundy jesiennej drużyny ŁDK Łosice  stadion miejski  

18.11. Sekcja Turystyczna UTW – wyjazd ph. „Śladami 
Niepodległości na Ziemi Łosickiej”  

 

20.11. kino objazdowe Cinema Lumiere:  
„Rodzina Addamsów 2”, „Venom 2: Carnage”, „To musi być 

miłość”, „Pitbull”, „Old” 

 

26.11. Otwarcie Szlaku Stefana Żeromskiego  
Trasa szlaku, o długości ponad 11 kilometrów, prowadzi z 

Niemojek do Łysowa i Patkowa. Wyznacza ją dziewięć 

przystanków upamiętniających miejsca związane z pobytem 
Stefana Żeromskiego na naszych ziemiach. Oznaczony został 

opisami historycznymi i przyrodniczymi, wzbogaconymi o cytaty z 
„Dzienników”, dzięki czemu wędrówka jego śladami może być nie 

tylko atrakcyjną turystyczną wyprawą, ale też podróżą w 
przeszłość. 

Niemojki  

28.11.  V Łosicki Wieczór Chwały 

Rozważania głosił ksiądz Piotr Witkowicz, a wspaniałą oprawę 
muzyczną przygotował zespół Porozumienie Official 

sala widowiskowa  

GRUDZIEŃ 
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Data Impreza Miejsce 

04.12.  Udział tancerzy INDIGO DANCE ART. FACTORY  
w III Mikołajkowych Ogólnopolskich Mistrzostwach w Tańcu 

Nowoczesnym "Roztańczone Żuławy" 

Zawodnicy Indigo Dance Art Factory trzy razy stanęli na podium 
zawodów, dwa razy zajęli czwarte miejsce oraz otrzymali wiele 

wyróżnień. Każdy z tancerzy osiągnął minimum ćwierćfinał w 
układach solowych. 

1 miejsce kategoria wiekowa Junior 14-15 lat w Innych formach 
tanecznych. 

2 miejsce kategoria wiekowa Junior w Hip-Hopie, układ Black.  

2 miejsce kategoria wiekowa dzieci do lat 7, Duet w Innych 
formach tanecznych. 

4 miejsce kategoria wiekowa dzieci 10-11 lat, Disco dance, 
Formacja, w układzie Shark.  

4 miejsce kategoria wiekowa Junior 14-15 lat, Inne formy 

taneczne, Emila Wróblewska. 
To wielki sukces dzieci, które po długim okresie pandemii mogły 

w końcu wziąć udział w zawodach rangi mistrzowskiej 

Cedry Wielkie  

06.12.  kino objazdowe Cinema Lumiere:  

„Clifford. Wielki czerwony pies”, „Wilk, lew i ja”, „Furioza”, 

„Dziewczyny z Dubaju” 

sala widowiskowa  

13.12.  Szlachetna paczka  hol dolny  

14.12.  Spotkanie podróżnicze o Gruzji – krainy wysokiego Kaukazu 

- Nodar Ciemnołoński 

sala widowiskowa  

19.12. VII ŁOSICKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY  Park Miejski  

24.12.  muzyczna kartka świąteczna – pastorałka „Lulejże mi 

lulej”  
w wykonaniu grup artystycznych ŁDK 

on-line 

29.12.  XXVI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Romualda III 

Mikoszewskiego ph. „Ziemia najbliższa”, koncert galowy  
 Na konkurs wpłynęło 195 zestawów wierszy nadesłanych z całej 

Polski i zagranicy. Jury, w skład którego weszli uznani twórcy i 

krytycy literaccy: Ernest Bryll, Waldemar Michalski, Agnieszka 
Polak, Joanna Obrępalska i Grzegorz Michałowski oceniło 585 

wierszy i wyłoniło laureatów. 
Muzycznym prezentem dla uczestników Gali był recital Tomasz 

Kordeusz z towarzyszeniem pianisty Piotra Matuszczyka. 

sala widowiskowa  

30.12.  OTWARCIE MOSTU NA ULICY MYŚLIWSKIEJ   

7.4. Turystyka  

Turystyka stanowi duży potencjał rozwojowy Miasta i Gminy Łosice ze względu na walory 
przyrodnicze, bogatą i ciekawą historię regionu oraz zabytki kultury. Atutem omawianego 
obszaru jest środowisko przyrodnicze oraz położenie na szlaku turystycznym do miejscowości 
nadbużańskich, położonych na terenie Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu". 
Ponadto gmina znajduje się w bliskim położeniu do znanych i ciekawych miejsc kultu 
religijnego - Leśna Podlaska i Kodeń - oraz do słynnej w całym świecie stadniny koni w 
Janowie Podlaskim.  

Atrakcją turystyczną są organizowane na terenie Miasta i Gminy Łosice imprezy kulturalne, 
opisane szerzej w podrozdziale wykaz imprez oraz wydarzeń kulturalnych organizowanych 
lub wspieranych przez Miasto i Gmina Łosice w 2021 roku. 

Największą atrakcją Miasta i Gmina Łosice jest Zalew Łosicki, znajdujący się blisko centrum 
miasta i dworca PKS, który przyciąga mieszkańców całego regionu, a także turystów.  



Raport o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2021 rok 

Strona 90 z 124 

Na terenie zalewu znajduje się miejsce do korzystania z kąpieli (basen), plaża, siłownia 
zewnętrzna, zjeżdżalnia dla dzieci, ścieżka/deptak, toaleta pomost pływający, parking na 
rowery. Miejsce do korzystania z kąpieli (basen) oraz wypożyczalnia kajaków i rowerów 
czynne były od 01 czerwca do 31 sierpnia w godz. 10.00-18.00. Pozostała infrastruktura była 
dostępna przez cały rok. 

W dniu 12 maja 2021 r. Rada Miasta i Gminy Łosice Uchwałą nr XXXVIII/231/21 określiła 
wykaz kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Łosice. Kąpielisko zlokalizowane zostało na terenie 
„Zalewu Łosickiego” w Łosicach przy ul. Piłsudskiego. 

Kąpielisko było czynne 7 dni w tygodniu, w godz. 10:00-18:00 Administratorem kąpieliska był 
Łosicki Dom Kultury.  

W 2021 r. w Łosickim Centrum Informacji działał również Punkt Informacji Turystycznej. 
Punkt czynny był w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2021 r. Turyści mogli uzyskać 
informacje na temat Miasta i Gminy Łosice, powiatu łosickiego i regionu. W punkcie dostępne 
były m. in., bezpłatne mapki, ulotki, foldery turystyczne promujące Miasto i Gminę Łosice 
oraz region. 
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VIII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

8.1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach 

Na terenie Miasta i Gminy Łosice nad zapewnieniem ładu i bezpieczeństwa publicznego 
czuwają następujące służby: 

 Komenda Powiatowa Policji w Łosicach 
 Państwowa Straż Pożarna w Łosicach 
 Straż Miejska w Łosicach 
 Ochotnicze Straże Pożarne w miejscowościach: Łosice, Niemojki, Czuchleby, Meszki, 

Łuzki, Szańków 

 w sytuacjach kryzysowych inspektorat ds. Zarządzania Kryzysowego przy Starostwie 
Powiatowym w Łosicach. 

Za stan ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu łosickiego odpowiada Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, który przy pomocy funkcjonariuszy zatrudnionych w 
Komendzie Powiatowej PSP w Łosicach realizuje postawione przed nim zadania. Komenda 
Powiatowa PSP w Łosicach posiada 47 etatów - 45 stanowisk służbowych oraz 2 stanowiska 
korpusu służby cywilnej. W chwili obecnej posiadamy trzy wakaty na stanowiskach strażak-
ratownik na podziale bojowym w zmianowym systemie służby. 

Struktura zatrudnienia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach 
przedstawia się następująco:  

• Komendanci  
• Wydział operacyjny 7 osób, w tym 5 stanowisk – Dyżurni operacyjni – 

funkcjonariusze systemu zmianowego, 1 – Naczelnik wydziału, 1 – Zastępca 
naczelnika wydziału funkcjonariusze systemu codziennego.  

• Samodzielne stanowisko pracy ds. kadrowych oraz organizacyjnych – funkcjonariusz 
systemu codziennego.  

• Samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich – pracownik służby cywilnej.  
• Samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych – pracownik służby cywilnej.  
• Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo- 

Gaśniczej oraz 33 funkcjonariuszy pełniących służbę w Jednostce Ratowniczo-
Gaśniczej  

W 2021 roku odnotowano następujące ruchy kadrowe:  

 na zaopatrzenie emerytalne przeszło dwóch funkcjonariuszy  
 W ubiegłym roku w związku panująca pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 

funkcjonariusze mieli ograniczony dostęp do szkoleń i ćwiczeń organizowanych przez 
Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Jedyną dostępną 
formą doskonalenia zawodowego była baza e-learning oraz zajęcia on-line realizowane 
przez instruktorów Ośrodka Szkolenia KW. Realizowano ćwiczenia praktyczne oraz 
szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego we własnym zakresie na terenie naszej 
jednostki.  

 W 2021 roku na wyższe stanowiska służbowe awansowano 10 funkcjonariuszy, 
przyznano jedno odznaczenie „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”.  
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 Obecnie funkcję Komendanta Powiatowego PSP w Łosicach pełni st. bryg. mgr. inż. 
Mariusz Popławski, funkcję Z-cy Komendanta Powiatowego PSP pełni st. bryg. mgr. inż. 
Tomasz Wojtaś. 

 Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej Komendant Powiatowy realizuje również we 
współpracy z Powiatowym Zarządem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej i zrzeszonymi w OSP strażakami ochotnikami, których jest w naszym powiecie 
1680.  

Tabela 35. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. 

Treść Plan Wykonanie Wskaźnik 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
402 808,98 299 575,19 74,37 

Ochotnicze straże pożarne 207 286,00 141 789,68 68,40 

Straż gminna (miejska) 190 201,00 156 908,47 82,50 

Zarządzanie kryzysowe 5 321,98 877,04 16,48 

8.2. Komenda Powiatowa Policji w Łosicach 

8.2.1 Miasto Łosice  

W analizowanym 2021 roku w rejonie służbowym obejmującym miasto Łosice w porównaniu 
do 2020 r. nastąpił wzrost przestępstw o 8. Odnotowano wzrost wykroczeń o 22. W 2021 
roku w rejonie służbowym obejmującym miasto Łosice dokonano 137 przestępstw  
tj. 46 przestępstw przeciwko mieniu, 41 przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, 11 
przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, 10 przestępstw przeciwko rodzinie, 25 przeciwko 
wolności, 6 przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, 6 przestępstw z ustawy o 
przeciwdziałaniu narkomanii. Na terenie miasta łosice doszło do 337 wykroczeń z czego 57 
wykroczeń zostało popełnione w ruchu drogowym, 73 przeciwko osób i mienia, 63 przeciwko 
obyczajności publicznej, 15 przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu, 152 przeciwko 
zdrowiu. Przeprowadzono 1616 interwencji policji. 

8.2.2 Gmina Łosice  

W 2021 roku w rejonie służbowym obejmującym gminę Łosice w porównaniu do roku 2020 
nastąpił spadek przestępstw o 19. Odnotowano wzrost wykroczeń o 5. 

W 2021 roku na terenie gminy Łosice odnotowano 39 przestępstw tj: 14 przestępstw 
przeciwko mieniu, 13 przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji ( w tym doszło 
do 3 wypadków drogowych) , 2 przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, 1 przestępstwo 
przeciwko rodzinie, 4 przestępstwa przeciwko wolności, 1 przestępstwo przeciwko 
bezpieczeństwu powszechnemu, 3 przestępstwa przeciwko osobom wykonującym pracę, 1 
przestępstwo z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Rejon Miasta Łosice obsługiwany jest przez jednego Dzielnicowego wspieranego przez 
Funkcjonariuszy Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego, Funkcjonariuszy Ogniwa Ruchu 
Drogowego, oraz Funkcjonariuszy Prewencji Kryminalnej.  

Na terenie gminy Łosice doszło do 62 wykroczeń z czego 27 wykroczeń zostało popełnione  
w ruchu drogowym ( głównie kolizje drogowe oraz kierowanie pojazdami w stanie po użyciu 
alkoholu), 3 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, 8 wykroczeń przeciwko 
mieniu, 3 wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej, 2 wykroczenia przeciwko 
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szkodnictwu leśnemu i polno-ogrodowemu, 19 wykroczeń przeciwko zdrowiu. Komenda 
Powiatowa Policji w Łosicach na terenie gminy Łosice przeprowadziła 365 interwencji. 

Rejon Gminy Łosice obsługiwany jest przez jednego Dzielnicowego wspieranego przez 
Funkcjonariuszy Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego, Funkcjonariuszy Ogniwa Ruchu 
Drogowego, oraz Funkcjonariuszy Prewencji Kryminalnej.  

Ważną informacją jest również powstanie w 2016r. aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa. Za jej pomocą każdy obywatel może wskazać miejsce w którym jest 
zagrożone społeczeństwo lub porządek publiczny. Na terenie Gminy Łosice społeczeństwo  
w 2021r. zaznaczyło 4 miejsca zagrożone tj. dzikie wysypiska śmieci, używanie środków 
odurzających , grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, niszczenie zieleni, 
nielegalny demontaż pojazdów. 

8.2.3  Straż Miejska w Łosicach 

Stan etatowy: 2 funkcjonariuszy, służba w systemie dwuzmianowym.  

Działania Straży Miejskiej w 2021 roku. Podjęto 274 interwencje w tym: 

 Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – 87 
 Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 44 
 Ustawa o utrzymaniu czystości w gminach – 52 
 Ustawa o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych – 91 

Wykonano 20 konwojów dokumentów. Zastosowano 125 pouczeń, wystawiono 1 mandat 
karny.  

Straż Miejska od kwietnia do grudnia nadzorowała 11 osób skierowanych przez Urząd Pracy 
do wykonywania prac porządkowych, pielęgnujących na terenie Miasta i Gminy Łosice. 

Zabezpieczono wszystkie uroczystości kościelne i państwowe na terenie Miasta i Gminy 
Łosice. 

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Straż Miejską przeniesiono w struktury Komendy 
Powiatowej Policji w Łosicach w ramach czego wykonano 83 wspólnych patroli i służb 
skierowanych typowo pod względem przestrzegania przepisów i obostrzeń związanych z 
COVID-19. 

8.3. Wybrane działania podejmowane w związku z pandemią  
COVID-19 

W związku z pandemią i sczepieniami w ramach narodowego programu szczepień 
zarządzeniem nr RMIG.120.12.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 2 lutego 2021 
roku powołano gminnych koordynatorów ds. szczepień przeciwko wirusowi sars-CoV-2. 
Utworzona została gminna infolinia pod którą mieszkańcy mogli uzyskać informację nt. 
transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, lokalizacji i organizacji punktów szczepień oraz zamówienia 
mobilnego punktu sczepienia. 

W ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-
CoV-2 Burmistrz Miasta i Gminy Łosice przy pomocy Straży Miejskiej oraz OSP Niemojki 
wykonywał decyzje Wojewody Mazowieckiego polecającą realizację zadania pn. transport 
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osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi 
SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.  

Na w/w zadania Miasto i Gmina Łosice otrzymało środki w wysokości 24 724,97 zł 

W związku z kolejnym etapem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Miasto i Gmina Łosice wspólnie z podmiotem leczniczym 
Lekarze Rodzinni „ESKULAP” Sp. z o.o. z siedzibą w Łosicach przy ul. Narutowicza 5, 
utworzyło Punkt Szczepień Powszechnych w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur w 
Łosicach przy ul. Berka Joselewicza 13 celem usprawnienia procesu szczepień na terenie 
miasta i gminy Łosice. Na utworzenie przedmiotowego punktu Miasto i Gmina Łosice 
otrzymało jednorazową dotację w wysokości 5 000 zł. W Punkcie Szczepień Powszechnych w 
ramach współpracy pomagali żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Kolejnym elementem realizacji Narodowego Programu Szczepień była promocja szczepień. W 
związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego polecającą podjęcie działań promocyjnych w 
tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych mających na celu 
zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu 
przeciw COVID-19 w dniu 20 sierpnia 2021r. przy Punkcie Szczepień Powszechnych w 
Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur w Łosicach zorganizowało koncert Letnia scena 
muzyczna podczas, którego chętni mogli się zaszczepić. Na przedmiotowe działanie Gmina 
otrzymała jednorazowe dofinansowanie w wysokości 10 000 zł.  

W ramach realizacji polecenia Miasto i Gmina Łosice podczas organizowanych imprez 
okolicznościowych, kulturalnych i sportowych promowała akcję szczepień poprzez 
rozdawanie ulotek na temat szczepień i miejsc, w których można się zaszczepić. W akcji 
promocyjnej uczestniczyły podległe jednostki organizacyjne tj. Łosicki Dom Kultury i Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informujące uczestników spotkań oraz podopiecznych o 
szczepieniach.  

W 2021 roku w ramach Narodowego Programu Szczepień Miasto i Gmina Łosice zajęła 2 
miejsce otrzymując nagrodę w wysokości 500 000 zł w konkursie Rosnąca Odporność 
premiującym gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich 
mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia, a 31 października 2021 roku.  

Nagroda zostanie przeznaczona na modernizację gminnego budynku garażowo-
administracyjnego przy Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur w Łosicach.  

W związku z pandemią COVID-19 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach w 
razie potrzeby udzielał niezbędnej pomocy dla osób będących na czasowej kwarantannie 
oraz dla najbardziej potrzebujących.  

8.4. Wybrane inwestycje w zakresie bezpieczeństwa 

1. Zakup lekkiego specjalnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w 
Niemojkach 

Dofinansowanie z województwa mazowieckiego w ramach zadania „OSP 2021” w kwocie 
80 000,00 zł. Całkowita wartość projektu - 300 750 zł. 



Raport o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2021 rok 

Strona 95 z 124 

2. Remont strażnicy OSP w Niemojkach 

(posadzki i tynki, remont instalacji hydraulicznej c.o, remont instalacji elektrycznej) – środki 
w całości pochodzą z województwa mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie 
Strażnice OSP -2021” – 25 000,00 zł 



IX. Realizacja uchwał Rady Miasta i Gminy Łosice 

Tabela 36. Realizacja uchwał Rady Miasta i Gminy Łosice w 2021 r. 

Lp. Tytuł uchwały Data 
podjęcia 

Numer 
uchwały 

Realizacja 

1.  w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 
pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły 
wyższe i inne podmioty, których zadania statutowe 
obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz 
specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie 
może być przyznane 

14.01.2021 XXXV/213/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

2.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Łosice 

14.01.2021 XXXV/214/21 realizacja zgodnie z 
planem przyjętym w 
WPF 

3.  w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku 14.01.2021 XXXV/215/21 dochody i wydatki 
realizowane według 
przyjętego planu 

4.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/216/21 z dnia 30 
listopada 2020 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa 
oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso 

17.02.2021 XXXVI/216/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

5.  w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta i 
Gminy Łosice z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie poboru 
podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób 
fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i 
wysokości wynagrodzenia za inkaso 

17.02.2021 XXXVI/217/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

6.  w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Łosice 

17.02.2021 XXXVI/218/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

7.  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 
przesyłu nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach, 
stanowiącej własność Gminy Łosice na rzecz Polskiej Spółki 
Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie 

17.02.2021 XXXVI/219/21 w trakcie realizacji 

8.  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad 
przyznawania i wysokości diet radnym Rady Miasta i Gminy 
Łosice 

17.02.2021 XXXVI/220/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

9.  w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 r. 17.02.2021 XXXVI/221/21 dochody i wydatki 
realizowane według 
przyjętego planu 

10.  w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i 
Gminy Łosice 

12.03.2021 XXXVII/222/21 Stwierdzono 
nieważność uchwały 
rozstrzygnięciem 
nadzorczym 
Wojewody 
Mazowieckiego z 
dnia 13.03.2021 r. 

11.  w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta i 
Gminy Łosice z dnia 21 maja 2015r. w sprawie poboru 

podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób 
fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i 
wysokości wynagrodzenia za inkaso 

12.03.2021 XXXVII/223/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 

uchwały 

12.  w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia 
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

12.03.2021 XXXVII/224/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

13.  w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Miasta i Gminy Łosice na 2021 rok 

12.03.2021 XXXVII/225/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 
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Lp. Tytuł uchwały Data 

podjęcia 

Numer 

uchwały 

Realizacja 

14.  w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały 
dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS 
Cov-2 

12.03.2021 XXXVII/226/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

15.  w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w 
zakresie m.in. obrony prawdy, godności i wolności 
człowieka 

12.03.2021 XXXVII/227/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

16.  w sprawie rozpatrzenia petycji pt. „Alarm! Stop zabójczemu 
GMO – Stop niebezpiecznej szczepionce”. 

12.03.2021 XXXVII/228/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

17.  w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od 
przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 
miejscu sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Łosice za rok 
2021 

12.05.2021 XXXVIII/229/2
1 

zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

18.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/203/20 Rady Miasta i 
Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie 
uchwalenia M-G Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łosice 
na 2021 rok 

12.05.2021 XXXVIII/230/2
1 

Utraciła moc 
(Uchwałą nr 
XLIII/261/21 Rady 
MiG Łosice z dnia 
30.09.21 

19.  w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2021 na 
terenie Miasta i Gminy Łosice oraz określenia sezonu 
kąpielowego 

12.05.2021 XXXVIII/231/2
1 

zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

20.  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 
przesyłu nieruchomości gruntowej położonej w 
miejscowości Zakrze, stanowiącej własność Gminy Łosice 
na rzecz PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie 

12.05.2021 XXXVIII/232/2
1 

w trakcie realizacji 

21.  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 
przesyłu nieruchomości gruntowej położonej w 
miejscowości Niemojki, stanowiącej własność Gminy Łosice 
na rzecz PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie 

12.05.2021 XXXVIII/233/2
1 

w trakcie realizacji 

22.  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 
przesyłu nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach, 
stanowiącej własność Gminy Łosice na rzecz PGE 
Dystrybucja SP z o.o. 

12.05.2021 XXXVIII/234/2
1 

w trakcie realizacji 

23.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Stara 
Kornica w 2021 r. na realizację zadań wynikających z 
projektu partnerskiego p.n.: „e-usługi w Mieście i Gminie 
Łosice oraz w Gminach: Korczew, Paprotnia, Stara Kornica” 

12.05.2021 XXXVIII/235/2
1 

utraciła moc 
(uchwała Nr 
XLV/279/21Rady 
MiG Łosice z dnia 
29.11.21) 

24.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Korczew w 
2021 r. na realizację zadań wynikających z projektu 
partnerskiego p.n.: „e-usługi w Mieście i Gminie Łosice oraz 
w Gminach: Korczew, Paprotnia, Stara Kornica” 

12.05.2021 XXXVIII/236/2
1 

utraciła moc 
(uchwałą nr 
XLV/277/21 Rady 
MiG Łosice z dnia 
29.11.21) 

25.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Paprotnia 
w 2021 r. na realizację zadań wynikających z projektu 
partnerskiego p.n.: „e-usługi w Mieście i Gminie Łosice oraz 
w Gminach: Korczew, Paprotnia, Stara Kornica” 

12.05.2021 XXXVIII/237/2
1 

utraciła moc 
(uchwała nr 
XLV/278/21 Rady 
MiG Łosice z dnia 
29.11.21) 

26.  w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu 
Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego 
Komitetu Konstytucyjnego 

12.05.2021 XXXVIII/238/2
1 

zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

27.  w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 12.05.2021 XXXVIII/239/2
1 

zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

28.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Łosickiemu w 2021 r. na zapewnienie wkładu własnego 
Powiatu (Organizatora) w ramach Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej na 2021 rok 

12.05.2021 XXXVIII/240/2
1 

zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 
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Lp. Tytuł uchwały Data 

podjęcia 

Numer 

uchwały 

Realizacja 

29.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Łosice 

12.05.2021 XXXVIII/241/2
1 

realizacja zgodnie z 
planem przyjętym w 
WPF 

30.  w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku 12.05.2021 XXXVIII/242/2
1 

dochody i wydatki 
realizowane według 
przyjętego planu 

31.  w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 
gospodarstwa domowego 

9.06.2021 XXXIX/243/21 zmieniono uchwałą 
nr XL/251/21 z dnia 
6.07.21 

32.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Łosice 

9.06.2021 XXXIX/244/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

33.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Łosice 

9.06.2021 XXXIX/245/21 realizacja zgodnie z 
planem przyjętym w 
WPF 

34.  w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku 9.06.2021 XXXIX/246/21 dochody i wydatki 
realizowane według 
przyjętego planu 

35.  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice 
wotum zaufania 

6.07.2021 XL/247/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

36.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta 
i Gminy Łosice wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
biudz3etu za 2020 rok 

6.07.2021 XL/248/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

37.  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 roku 

6.07.2021 XL/249/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

38.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/243/21 Rady Miasta i 
Gminy Łosice z dnia 9 czerwca 2021r. w sprawie przyjęcia 
wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 
wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 

6.07.2021 XL/250/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

39.  w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku 6.07.2021 XL/251/21 dochody i wydatki 
realizowane według 
przyjętego planu 

40.  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w 
Mieście i Gminie Łosice na rok szkolny 2021/2022 

29.07.2021 XLI/252/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

41.  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza 
Miasta i Gminy Łosice 

29.07.2021 XLI/253/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

42.  w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie 
rozpowszechnienia wśród społeczności informacji o 
możliwych skutkach zdrowotnych poddania się szczepieniu 
przeciw COVID-19 

29.07.2021 XLI/254/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

43.  w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 29.07.2021 XLI/255/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

44.  w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku 29.07.2021 XLI/256/21 dochody i wydatki 
realizowane według 
przyjętego planu 

45.  w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku 3.09.2021 XLII/257/21 dochody i wydatki 

realizowane według 
przyjętego planu 

46.  w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – użytku 
ekologicznego „Storczykowa łąka” 

30.09.2021 XLIII/258/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

47.  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 
przesyłu nieruchomości gruntowych położonych w 
miejscowości Szańków, stanowiących własność Gminy 
Łosice na rzez LIQUID SYSTEM Sp. z o.o. w Warszawie 

30.09.2021 XLIII/259/21 w trakcie realizacji 
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Lp. Tytuł uchwały Data 

podjęcia 

Numer 

uchwały 

Realizacja 

48.  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 
przesyłu nieruchomości gruntowych położonych w 
Łosicach, stanowiących własność Gminy Łosice na rzecz 
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w 
Tarnowie 

30.09.2021 XLIII/260/21 w trakcie realizacji 

49.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/203/20 Rady Miasta i 
Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie 
uchwalenia Miejsko-Gminnego programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta 
i Gminy Łosice na 2021 rok 

30.09.2021 XLIII/261/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

50.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Łosickiemu w 2021 r. na realizację zadania p.n.” „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla 
pieszych w Zakrze na drodze 2002W” 

30.09.2021 XLIII/262/21 Utraciła moc 
(uchwałą nr 
XLV/276/21 Rady 
MiG Łosice z dnia 
29.11.21 

51.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognoz Finansowej Gminy 
Łosice 

30.09.2021 XLIII/263/21 realizacja zgodnie z 
planem przyjętym w 
WPF 

52.  w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku 30.09.2021 XLIII/264/21 dochody i wydatki 
realizowane według 
przyjętego planu 

53.  w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania 
odpadami komunalnymi z dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

25.10.2021 XLIV/265/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

54.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Łosice 

25.10.2021 XLIV/266/21 realizacja zgodnie z 
planem przyjętym w 
WPF 

55.  w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 r. 25.10.2021 XLIV/267/21 dochody i wydatki 
realizowane według 
przyjętego planu 

56.  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 
rok 2022 na obszarze Miasta i Gminy Łosice 

29.11.2021 XLV/268/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

57.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku 

29.11.2021 XLV/269/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

58.  w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od 
środków transportowych n rok 2022 

29.11.2021 XLV/270/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

59.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty 
dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 
określenia stawki opłaty podwyższonej 

29.11.2021 XLV/271/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

60.  w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody 
Mazowieckiego o zniesienie urzędowej nazwy części wsi 
Woźniki: Nowodomki 

29.11.2021 XLV/272/21 Utraciła moc 
(Uchwałą Nr 
XLVI/286/21 Rady 
MiG Łosice z dnia 
14.12.21r.) 

61.  w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta i 
Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na 2022 rok 

29.11.2021 XLV/273/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

62.  w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i 
Gminy Łosice 

29.11.2021 XLV/274/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

63.  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i 
Gminy Łosice 

29.11.2021 XLV/275/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 
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64.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
łosickiemu w 2022 r. na realizację zadania p.n. „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla 
pieszych w Zakrze na drodze 2002W” 

29.11.2021 XLV/276/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

65.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Korczew w 
2022 r. na realizację zadań wynikających z projektu 
partnerskiego p.n.: „e-Usługi w Mieście i Gminie Łosice 
oraz w Gminach: Korczew, Paprotnia, Stara Kornica” 

29.11.2021 XLV/277/21 w trakcie realizacji 

66.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Paprotnia 
w 2022 r. na realizację zadań wynikających z projektu 
partnerskiego p.n.: „e-Usługi w Mieście i Gminie Łosice 
oraz w Gminach: Korczew, Paprotnia, Stara Kornica” 

29.11.2021 XLV/278/21 w trakcie realizacji 

67.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stara 
Kornica w 2022 r. na realizację zadań wynikających z 
projektu partnerskiego p.n.: „e-Usługi w Mieście i Gminie 
Łosice oraz w Gminach: Korczew, Paprotnia, Stara Kornica” 

29.11.2021 XLV/279/21 w trakcie realizacji 

68.  w sprawie Miejsko-Gminnej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych 

29.11.2021 XLV/280/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

69.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o 
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego 

29.11.2021 XLV/281/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

70.  w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty targowej i 
wynagrodzenia za inkaso 

29.11.2021 XLV/282/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

71.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Łosice na lata 2021-2032 

29.11.2021 XLV/283/21 realizacja zgodnie z 
planem przyjętym w 
WPF 

72.  w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku 29.11.2021 XLV/284/21 dochody i wydatki 
realizowane według 
przyjętego planu 

73.  w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i 
wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych 
prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 
grudnia 2016 – Prawo oświatowe 

14.12.2021 XLVI/285/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

74.  w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody 
Mazowieckiego o zniesienie urzędowej nazwy części wsi 
Woźniki: Nowodomki 

14.12.2021 XLVI/286/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

75.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Łosice na lata 2021-2032 

14.12.2021 XLVI/287/21 realizacja zgodnie z 
planem przyjętym w 
WPF 

76.  w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku 14.12.2021 XLVI/288/21 dochody i wydatki 
realizowane według 
przyjętego planu 

77.  w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
terenie Miasta i Gminy Łosice na 2022 rok 

30.12.2021 XLVII/289/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

78.  w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii 

30.12.2021 XLVII/290/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

79.  w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady 
Miasta i Gminy Łosice na 2022 rok 

30.12.2021 XLVII/291/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

80.  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta i Gminy 
Łosice na 2022 rok 

30.12.2021 XLVII/292/21 zrealizowano 
zgodnie z treścią 
uchwały 

81.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Łosice na lata 2021-2032 

30.12.2021 XLVII/293/21 realizacja zgodnie z 
planem przyjętym w 
WPF 
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82.  w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku 30.12.2021 XLVII/294/21 dochody i wydatki 
realizowane według 
przyjętego planu 

83.  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice 
na lata 2022-2032 

30.12.2021 XLVII/295/21 w trakcie realizacji 

84.  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2022 30.12.2021 XLVII/296/21 w trakcie realizacji 

 



X. Fundusze zewnętrzne 

10.1. Wnioski o dofinansowanie złożone przez Miasto i Gminę Łosice w 2021 r.  

Tabela 37. Wnioski o dofinansowanie złożone przez Miasto i Gminę Łosice w 2021 r. 

Lp. Nazwa projektu Źródło dofinansowania Całkowita 
wartość 
projektu (zł) 

Całkowite 
wydatki 
kwalifikowalne 
(zł) 

Dofinansowanie Zakres projektu 
(krótka charakterystyka) 

zł % 

1.  Remont strażnicy OSP w Niemojkach Środki samorządu 
województwa 
mazowieckiego w ramach 
zadania „MAZOWIECKIE 
STRAŻNICE OSP-2021” 

25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00 Remont strażnicy OSP w Niemojkach 
- Remont posadzki, tynków  
- Remont instalacji hydraulicznej i c.o. 
- Remont instalacji elektrycznej 

2.  Zakup lekkiego specjalnego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla OSP w Niemojkach 

zadania „OSP-2021” 370 000,00 370 000,00 80 000,00 21,62 Zakup lekkiego specjalnego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
OSP w Niemojkach 

3.  Organizacja Dnia Pieroga 
Niemojskiego 

Środki samorządu 
województwa 

mazowieckiego w ramach 
przedsięwzięć 
promujących rolnictwo na 
Mazowszu w roku 2021 

9 800,00 9 800,00 4 900,00 50,0 Organizacja festynu w Niemojkach dla 
mieszkańców powiatu łosickiego. 

Degustacja potraw przygotowanych 
przez KGW w Niemojkach, organizacja 
konkursów i wykładów kulinarnych, 
udostępnienie dmuchańców i usługa 
animatora. 

4.  Modernizacja i rozbudowa budynków 
użyteczności publicznej na terenie 
Miasta i Gminy Łosice 

Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych 

9 314 414,00 9 314 414,00 8 848 693,30 95,00 Prace termomodernizacyjne, w tym 
montaż instalacji fotowoltaicznej (OZE) 
oraz rekuperacji/klimatyzacji w 
budynkach Przedszkola 
Samorządowego nr 1, Łosickiego 
Domu Kultury, Urząd Miasta i Gminy. 
Ponadto przedszkole zostanie 
rozbudowane na potrzeby utworzenia 
żłobka, a w domu kultury będą 
przeprowadzone prace modernizacyjne 
(związane np. z podłogą, ścianami czy 
schodami). 
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Lp. Nazwa projektu Źródło dofinansowania Całkowita 
wartość 
projektu (zł) 

Całkowite 
wydatki 
kwalifikowalne 
(zł) 

Dofinansowanie Zakres projektu 
(krótka charakterystyka) 

zł % 

5.  Modernizacja i budowa świetlic 
wiejskich na terenie Miasta i Gminy 
Łosice 

Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych 

5 262 173,00 5 262 173,00 4 999 064,35 95,00 Modernizacja świetlic wiejskich 
w miejscowościach: Woźniki, Łuzki, 
Meszki, Dzięcioły, Czuchleby, Toporów 
i Rudnik oraz budowa świetlicy w 
Świniarowie. Zakres prac dostosowano 
do stanu technicznego i potrzeb 

obiektów (np. modernizacja dachu, 
elementy termomodernizacyjne, 
malowanie i in.). W każdym z obiektów 
zamontowana zostanie instalacja 
fotowoltaiczna  

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

Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg (zadania 
realizowane od 
2022roku). 

967 587,93 967 587,93 Do określenia 
na etapie 
wyboru 
projektów 

Do 80% Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Niemojki - działka 
ewidencyjna 1356/14 

7.  Wniosek „Usuwanie odpadów z folii 
rolniczych, siatki i sznurka do 
owijania balotów, opakowań po 

nawozach i typu Big Bag” - 
NFOŚIGW 

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska 

27 521,00 25 482,00 25 482,00 100,00 Odbiór, transport oraz odzysk lub 
unieszkodliwienie odpadów z folii 
rolniczych, siatki i sznurka do owijania 

balotów, opakowań po nawozach oraz 
typu Big Bag, pochodzących z terenu 
MiG Łosice. 

8.  Budowa i modernizacja, wraz z 
wyposażeniem, świetlic wiejskich na 
terenie Gminy Łosice 

Środki samorządu 
województwa 
mazowieckiego w ramach 
„Instrumentu wsparcia 
zadań ważnych dla 
równomiernego rozwoju 
województwa 
mazowieckiego” 

5 600 000,00 5 600 000,00 3 360 000,00 60,00 Zadanie obejmuje budowę świetlic 
wiejskich w Świniarowie i Biernatach 
Średnich oraz modernizację świetlic w 
miejscowościach Woźniki, Dzięcioły, 
Czuchleby, Toporów, Łuzki, Meszki, 
Rudnik oraz wyposażenie świetlic i 
zagospodarowanie ich otoczenia. 

9.  Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego 
dla OSP w Niemojkach 

Środki samorządu 
województwa 
mazowieckiego  

100 000,00 100 000,00 70 000,00 70,00 Zakup urządzenia gaśniczo-tnącego 
dedykowanego do gaszenia pożarów w 
ekstremalnie trudnej sytuacji. 

10.  Opracowanie fiszki projektowej dot. 
projektu strategicznego Partnerstwa 
Razem dla 
Rozwoju 

Plan Działań dla Miast. 
Modelowa lokalność 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie 
dotyczy 

Wsparcie eksperckie przy opracowaniu 
fiszki projektowej dot. projektu 
strategicznego Partnerstwa Razem dla 
Rozwoju. 
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Lp. Nazwa projektu Źródło dofinansowania Całkowita 
wartość 
projektu (zł) 

Całkowite 
wydatki 
kwalifikowalne 
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Dofinansowanie Zakres projektu 
(krótka charakterystyka) 

zł % 

11.  Przebudowa drogi gminnej w 
miejscowości Rudnik od km 0+000 
do km 0+610 

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

rolnych 

369 972,07 369 972,07 184 986,03 50,00 Przebudowa drogi gminnej w 
miejscowości Rudnik od km 0+000 do 
km 0+610 

12.  Budowa drogi we wsi Rudnik Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-
19  

730000,00 730000,00 657000,00 90% Przedmiotem inwestycji jest budowa 
drogi we wsi Rudnik o długości 0,62 
km. W ramach prac zaplanowano 
roboty pomiarowe, roboty ziemne 
(wykonanie podkopów i nasypów), 
podbudowy ( profilowanie i 
zagęszczanie podłoża, podbudowa 
pomocnicza, podbudowa z kruszywa 
niezwiązanego, wykonanie warstwy 
wiążącej i ścieralnej), zjazdy 
(przepusty z rur PEHD, profilowanie, 

zagęszczenie, nawierzchnia z 
mieszanki kruszywa) oraz wykonanie 
mechaniczne poboczy z mieszanki 
kruszywa. 

13.  Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi 
Woźniki wraz z oczyszczalnią ścieków 

Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-
19  

2000000,00 2000000,00 1900000,00 95% Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi 
Woźniki wraz z oczyszczalnią ścieków. 
Inwestycja obejmuje budowę sieci 
grawitacyjnej – 1.956,00 mb, 
oczyszczalnię ścieków oraz przyłącze 
elektryczne. Dla pełnej realizacji 
inwestycji konieczny będzie wykup 
terenu pod budowę oczyszczalni 
ścieków, co również zostało ujęte w 
przedstawionych kosztach zadania. 

14.  Zabezpieczenie i wyeksponowanie 
zabytkowych fundamentów wieży w 
parku im. Króla Aleksandra 
Jagiellończyka przy ul. Rynek w 
Łosicach 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego 

509606,82 509606,82 200 000,00 zł 39% W ramach projektu planuje się 
wykonanie konstrukcji stalowej 
zadaszenia z przeszkleniem jako 
zabezpieczenie i wyeksponowanie 
zabytkowych fundamentów wieży. W 
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tym celu zaprojektowano rusztowy 
układ belek stalowych, opartych na 
zewnętrznych ścianach oporowych 
oraz wewnątrz na słupie stalowym. 
Komunikację pomiędzy 
pomieszczeniem pomocniczym a 

pomieszczeniem przeszklonym ma 
zapewnić projektowany otwór 
drzwiowy wykonany w istniejącej 
ścianie żelbetowej.  

15.  Łosice, zabezpieczenie i 
wyeksponowanie, pozostałości 
kamiennej wieży ratuszowej z XVI w. 
w 
Łosicach , Skwer im. Króla 
Aleksandra Jagiellończyka 

Mazowiecki Wojewódzki 
Konserwator Zabytków 

468 537,38 zł 468 537,38 zł 250000,00 53%  W ramach projektu planuje się 
wykonanie konstrukcji stalowej 
zadaszenia z przeszkleniem jako 
zabezpieczenie i wyeksponowanie 
zabytkowych fundamentów wieży. W 
tym celu zaprojektowano rusztowy 
układ belek stalowych, opartych na 
zewnętrznych ścianach oporowych 

oraz wewnątrz na słupie stalowym. 
Komunikację pomiędzy 
pomieszczeniem pomocniczym a 
pomieszczeniem przeszklonym ma 
zapewnić projektowany otwór 
drzwiowy wykonany w istniejącej 
ścianie żelbetowej. 

16.  Modernizacja obiektu sportowo-
rekreacyjnego w Łosicach 

Mazowiecki Instrument 
Wsparcia Infrastruktury 
Sportowej MAZOWSZE 
2021 
- Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego 

221651,00 221651,00 166238,00 75% W ramach zadania planuje się 
zmodernizowanie skateparku 
znajdującego się w Łosiach przy ul: 
Narutowicza 6 na terenie placu 
rekreacyjno-wypoczynkowego. W 
ramach modernizacji nastąpi wymiana 
dotychczasowych urządzeń z 
konstrukcji stalowej na betonowe 

17.  Zabezpieczenie i wyeksponowanie 
zabytkowych fundamentów wieży z 
XVI wieku w parku im. Króla 

Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 

515677,90 515677,90 226898,28 56% Celem zadania jest zabezpieczenie i 
wyeksponowanie zabytkowych 
fundamentów wieży w parku im. Króla 
Aleksandra 
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Aleksandra Jagiellończyka 
przy ul. Rynek w Łosicach 

Jagiellończyka przy ul. Rynek w 
Łosicach. Wnioskodawca zmierza tym 
samym przede wszystkim do 
udostępnienia publicznego 
zabytku, możliwości eksponowania go 
dla mieszkańców i turystów, a także 

pełnego wykorzystania na cele 
kulturowe, 
artystyczne oraz historyczne.  

18.  Inwentaryzacja indywidualnych 
źródeł ciepła na terenie Miasta i 
Gminy Łosice. 

Mazowiecki Instrument 
Wsparcia Ochrony 
Powietrza i Mikroklimatu 
MAZOWSZE 2021 - Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego 

119851,20 119851,20 59925,60 50% Zadanie polegało będzie na 
przeprowadzeniu inwentaryzacji 
indywidualnych źródeł ciepła na 
terenie Miasta i Gminy Łosice (liczba 
budynków podlegających 
inwentaryzacji, zlokalizowanych na 
terenie Miasta i Gminy Łosice – ok. 3 
000 budynków (wszystkie budynki), 
metoda: wywiad bezpośredni) 

19.  Zakup namiotów wystawienniczych 
dla miejscowości Jeziory 

Mazowiecki Instrument 
Aktywizacji Sołectw 2021 
- Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego 

20000,00 20000,00 10000,00 50% Zadanie obejmie zakup 6 namiotów o 
wymiarach 3x3 z 3 ścianami pełnymi 
na stelażu aluminiowym oraz zakup 2 
namiotów o wymiarach 3x6 z 3 
ścianami pełnymi na stelażu 
aluminiowym. Parametry mogą ulec 
niewielkim zmianom, zachowany 
jednak zostanie cel i istota projektu. 
Namioty będą przechowywane w 
Urzędzie Miasta i Gminy Łosice, będą 
ogólnodostępne. 

20.  Zakup kontenera na potrzeby 
socjalno-kulturalne mieszkańców 
Sołectwa Niemojki Stacja. 

Mazowiecki Instrument 
Aktywizacji Sołectw 2021 
- Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego 

20000,00 20000,00 10000,00 50% Zadanie obejmie zakup budynku 
kontenerowego o wielkości 3x6m. 
Pawilon zostanie postawiony na placu 
w miejscowości Niemojki. Cały obiekt 
zbudowany będzie z płyt 
warstwowych, pokrytych blachą 
ocynkowaną 
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21.  Budowa oświetlenia ulicznego w 
miejscowości Szańków Kolonia. 

Mazowiecki Instrument 
Aktywizacji Sołectw 2021 
- Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego 

26521,60 26 521,60 10000,00 38% Zadanie „Budowa oświetlenia 
ulicznego w miejscowości Szańków 
Kolonia” obejmie zakup oraz montaż 4 
lamp solarnych, na które składają się: 
głowice solarne, słupy, fundamenty 
betonowe ze śrubunkami oraz montaż 

lamp. Lampy zostaną zamontowane w 
miejscowości Szańków Kolonia.  

22.  Budowa placu zabaw w miejscowości 
Szańków 

Mazowiecki Instrument 
Aktywizacji Sołectw 2021 
- Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego 

21341,66 21341,66 10000,00 47% Zadanie przewiduje budowę placu 
zabaw w miejscowości Szańków: 
- zestaw: wieża, zegar, drabinka do 
zjeżdżalni, pomost, ścianka 
wspinaczkowa, zjeżdżalnia, drabinka 
do wspinaczki, liczydło – zestaw 
wykonany z drewna,  
- huśtawka – podwójna huśtawka  
- bujak sprężynowy - tablica do gry 
kółko-krzyżyk  

23.  „Zakup nowego lekkiego specjalnego 
samochodu ratownictwa 
technicznego z funkcją gaśniczą wraz 
z urządzeniem gaśniczo-tnącym dla 
OSP w Niemojkach” 

Fundusz Sprawiedliwości 
(Ministerstwo 
Sprawiedliwości) 

370000,00 370000,00 300000,00 81%  W ramach zadania zaplanowano 
zakup nowego lekkiego samochodu 
ratownictwa technicznego z funkcją 
gaszenia wraz z urządzeniem gaśniczo-
tnącym.  

24.  Remont pomnika poświęconego 
Unitom w Łosicach 

Fundacja Orlen 7000,00 7000,00 7000,00 100% Zadanie polegało będzie na remoncie 
pomnika poświęconego Unitom, jako 
materialne upamiętnienie miejsc oraz 
osób i wydarzeń z nimi związanych.  

25.  Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w Mieście i Gminie 

Łosice. 

Budżet Obywatelski 
Mazowsza 

103000,00 103000,00 103000,00 100% Projekt zakłada utworzenie 
bezpiecznego przejścia dla pieszych 

przy skrzyżowaniu ulic Siedleckiej i 
Parcele w Łosicach, oraz oznakowanie 
przejścia dla pieszych na drodze 
krajowej nr 698 przy skrzyżowaniu w 
Łuzkach, gdzie często dochodzi do 
wypadków bądź uczestnicy ruchu nie 
zachowują stosownej ostrożności. 
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26.  Utworzenie pracowni plastycznej w 
Łosickim Domu Kultury 

Fundacja BGK 30000,00 30000,00 30000,00 100% Strategicznym celem (głównym) 
niniejszego projektu jest zapewnienie 
optymalnych warunków dla 
działalności ŁDK prowadzonej m.in. w 
zakresie edukacji kulturalnej i animacji 
kultury, poprzez niezbędnego 

wyposażenia na potrzeby prowadzenia 
edukacji kulturalnej przyczynią się 
do poszerzenia jakościowej i ilościowej 
oferty kulturalnej na terenie miasta i 
gminy. 

27.  Budowa, rozbudowa i modernizacja 
kanalizacji sanitarnej, sieci 
wodociągowej oraz oczyszczalni w 
Mieście i Gminie Łosice 

Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych 

19.300.000,00 19.300.000,00 18.335.000,00 95% Zadanie obejmie: rozbudowę 
kanalizacji sanitarnej w Niemojkach, 
budowę kanalizacji sanitarnej w 
Patkowie, Biernatach Średnich, 
Świniarowie, Czuchlebach (tu wraz z 
oczyszczalnią ścieków), wymianę 
wodociągów z wbudowaniem nowych 

węzłów oraz wykonaniem nowych 
połączeń, modernizację oczyszczalni 
ścieków, modernizację, przepompowni 
ścieków w Łosicach oraz budowę 
wodociągu z przyłączami do wsi 
Szańków i Kolonii Szańków. 

28.  Projekt grantowy Cyfrowa Gmina Programu Operacyjnego 
Polska 
Cyfrowa na lata 2014 – 
2020, Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa,  

231069.5 231069.5 231069.5 100% Realizacja grantu ma na celu 
zwiększenie cyfryzacji Urzędu Miasta i 
Gminy Łosice oraz jednostek im 
podległych i nadzorowanych, a także 
zwiększenie cyberbezpieczeństwa.  

29.  „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i 
wnuków byłych 
pracowników PGR w rozwoju 
cyfrowym” 

Programu Operacyjnego 
Polska 
Cyfrowa na lata 2014 – 
2020, Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa,  

112800,00 112800,00 112800,00 100% Wsparcie rodzin popegeerowskich z 
dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu 
komputerowego oraz dostępu do 
Internetu.  

30.  Remont pomnika ku czci Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. 

Programy Ministra 
(Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego) 

40000,00 40000,00 32000,00 80% Zadanie polegało będzie na remoncie 
pomnika na terenie Miasta i Gminy 
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Łosice, pomnika Marszałka Józefa 
Piłsudskiego.  

31.  Rozwój oferty kulturalnej Łosickiego 
Domu Kultury 

Fundusz Patriotyczny 
(Instytut Dziedzictwa i 
Myśli Narodowej) 

117200,00 117200,00 117200,00 100% Głównym celem niniejszego projektu 
jest poszerzenie oferty kulturalnej 
Łosickiego Domu Kultury, zapewnienie 
dostępu do sztuki, edukacja na 
poziomie wszystkich grup wiekowych, 
upowszechnianie dorobku 
kulturowego, tradycji i dziedzictwa 
Polski, propagowanie postaw 
patriotycznych. 

32.  Budowa drogi we wsi Rudnik Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-
19  

730000,00 730000,00 657000,00 90% Przedmiotem inwestycji jest budowa 
drogi we wsi Rudnik o długości 0,62 
km.  

10.2. Umowy o dofinansowanie podpisane przez Miasto i Gminę Łosice w 2021 r. 

Tabela 38. Umowy o dofinansowanie podpisane przez Miasto i Gminę Łosice w 2021 r. 

Lp. Nazwa projektu Źródło dofinansowania Całkowit
a 
wartość 
projektu 

Całkowite 
wydatki 
kwalifikowaln
e 

Dofinansowanie Zakres projektu 
(krótka charakterystyka) 

Nr i data podpisania 
umowy 

zł % 

1.  Przebudowa drogi 
gminnej nr 200265W 
w miejscowości 
Patków 

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

270 
336,78 

270 336,78 130 000,0
0 

48,09 Przebudowa drogi gminnej nr 
200265W w miejscowości Patków – 

W/UMWM-
UF/DOT/RW/778/ 
2021  
z dnia 09.06.2021r. 

2.  Remont strażnicy OSP 
w Niemojkach 

Środki samorządu 
województwa 
mazowieckiego  
w ramach zadania 
„MAZOWIECKIE STRAŻNICE 
OSP-2021” 

25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00 Remont strażnicy OSP w Niemojkach 
- Remont posadzki, tynków  
- Remont instalacji hydraulicznej i 
c.o. 
- Remont instalacji elektrycznej 

W/UMWM-
UU/UM/OR/2729 
/2021  
z dnia 09.06.2021r. 
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3.  Zakup lekkiego 
specjalnego 
samochodu 
ratowniczo-gaśniczego 
dla OSP w Niemojkach 

Środki samorządu 
województwa 
mazowieckiego  
w ramach zadania „OSP-
2021” 

370 
000,00 

370 000,00 80 000,00 21,62 Zakup lekkiego specjalnego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla OSP w Niemojkach 

W/UMWM-
UU/UM/OR/2721/ 
2021  
z dniu 09.06.2021r. 

4.  Organizacja Dnia 
Pieroga Niemojskiego 

Środki samorządu 
województwa 
mazowieckiego w ramach 
przedsięwzięć promujących 
rolnictwo na Mazowszu w 
roku 2021 

9 800,00 9 800,00 4 900,00 50,0 Organizacja festynu w Niemojkach 
dla mieszkańców powiatu łosickiego. 
Degustacja potraw przygotowanych 
przez KGW w Niemojkach, 
organizacja konkursów i wykładów 
kulinarnych, udostępnienie 
dmuchańców i usługa animatora. 

B/UMWM-
UU/POR/RW/198/ 
2021 
z dnia 03.08.2021 

5.  Modernizacja i 
rozbudowa budynków 
użyteczności 
publicznej na terenie 
Miasta i Gminy Łosice 

Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych 

9 314 
414,00 

9 314 414,00 8 848 
693,30 

95,00 Prace termomodernizacyjne, w tym 
montaż instalacji fotowoltaicznej 
(OZE) oraz rekuperacji/klimatyzacji w 
budynkach Przedszkola 
Samorządowego nr 1, Łosickiego 
Domu Kultury, Urząd Miasta i Gminy. 

Ponadto przedszkole zostanie 
rozbudowane na potrzeby utworzenia 
żłobka, a w domu kultury będą 
przeprowadzone prace 
modernizacyjne (związane np. z 
podłogą, ścianami czy schodami). 

Nie dotyczy (realizacja 
zadania na podstawie 
promesy) 

6.  Budowa i 
modernizacja, wraz z 
wyposażeniem, 
świetlic wiejskich na 
terenie Gminy Łosice 

Środki samorządu 
województwa 
mazowieckiego  
w ramach „Instrumentu 
wsparcia zadań ważnych dla 

równomiernego rozwoju 
województwa 
mazowieckiego” 

5 600 
000,00 

5 600 000,00 3 360 
000,00 

60,00 Zadanie obejmuje budowę świetlic 
wiejskich w Świniarowie i Biernatach 
Średnich oraz modernizację świetlic 
w miejscowościach Woźniki, 
Dzięcioły, Czuchleby, Toporów, 

Łuzki, Meszki, Rudnik oraz 
wyposażenie świetlic i 
zagospodarowanie ich otoczenia. 

W/UMWM-
UU/UM/RF/6778/ 
2021 
Z dnia 01.12.2021r. 

7. 1
. 
Łosice, zabezpieczenie 
i wyeksponowanie, 
pozostałości 
kamiennej wieży 
ratuszowej z XVI w. w 

Mazowiecki Wojewódzki 
Konserwator Zabytków 

468537,38 468537,38 250000,00 53%  W ramach projektu planuje się 
wykonanie konstrukcji stalowej 
zadaszenia z przeszkleniem jako 
zabezpieczenie i wyeksponowanie 
zabytkowych fundamentów wieży. W 

D/WOU-SO.5124.148 
.2021 z dnia 23 lipca 
2021 
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Łosicach , Skwer im. 
Króla Aleksandra 
Jagiellończyka 

tym celu zaprojektowano rusztowy 
układ belek stalowych, opartych na 
zewnętrznych ścianach oporowych 
oraz wewnątrz na słupie stalowym. 
Komunikację pomiędzy 
pomieszczeniem pomocniczym a 

pomieszczeniem przeszklonym ma 
zapewnić projektowany otwór 
drzwiowy wykonany w istniejącej 
ścianie żelbetowej. 

8. 2
. 
Modernizacja obiektu 
sportowo-
rekreacyjnego w 
Łosicach 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego 

204004,00 204 004,00 104 004,0
0 

49% W ramach zadania planuje się 
zmodernizowanie skateparku 
znajdującego się w Łosiach przy ul: 
Narutowicza 6 na terenie placu 
rekreacyjno-wypoczynkowego. W 
ramach modernizacji nastąpi 
wymiana dotychczasowych urządzeń 
z konstrukcji stalowej na betonowe 

W/UMWM/UM/ES/5947
/2021 z dnia 
02.09.2021 

9. 3
. 
Inwentaryzacja 
indywidualnych źródeł 
ciepła na terenie 
Miasta i Gminy Łosice. 

Mazowiecki Instrument 
Wsparcia Ochrony Powietrza 
i Mikroklimatu MAZOWSZE 
2021 - Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego 

119851,20 119851,20 59925,60 50% Zadanie polegało będzie na 
przeprowadzeniu inwentaryzacji 
indywidualnych źródeł ciepła na 
terenie Miasta i Gminy Łosice (liczba 
budynków podlegających 
inwentaryzacji, zlokalizowanych na 
terenie Miasta i Gminy Łosice – ok. 3 
000 budynków (wszystkie budynki), 
metoda: wywiad bezpośredni) 

W/UMWM-
UU/UM/PZ/1306/2021 
z dnia 9 czerwca 2021 
r. 

10. 4
. 
Zakup namiotów 
wystawienniczych dla 

miejscowości Jeziory 

Mazowiecki Instrument 
Aktywizacji Sołectw 2021 - 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego 

20000,00 20000,00 10000,00 50% Zadanie obejmie zakup 6 namiotów o 
wymiarach 3x3 z 3 ścianami pełnymi 

na stelażu aluminiowym oraz zakup 2 
namiotów o wymiarach 3x6 z 3 
ścianami pełnymi na stelażu 
aluminiowym. Parametry mogą ulec 
niewielkim zmianom, zachowany 
jednak zostanie cel i istota projektu.  

W/UMWM-
UU/UM/RW/1720/2021 

z dnia 9 czerwca 2021 
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11. 5
. 
Zakup kontenera na 
potrzeby socjalno-
kulturalne 
mieszkańców Sołectwa 
Niemojki Stacja. 

Mazowiecki Instrument 
Aktywizacji Sołectw 2021 - 
Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego 

20000,00 20000,00 10000,00 50% Zadanie obejmie zakup budynku 
kontenerowego o wielkości 3x6m. 
Pawilon zostanie postawiony na 
placu w miejscowości Niemojki. Cały 
obiekt zbudowany będzie z płyt 
warstwowych, pokrytych blachą 

ocynkowaną 

W/UMWM-
UU/UM/RW/1719/2021 
z dnia 9 czerwca 2021 

12. 6
. 
Budowa oświetlenia 
ulicznego w 
miejscowości Szańków 
Kolonia. 

Mazowiecki Instrument 
Aktywizacji Sołectw 2021 - 
Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego 

26521,60 26 521,60 10000,00 38% Zadanie „Budowa oświetlenia 
ulicznego w miejscowości Szańków 
Kolonia” obejmie zakup oraz montaż 
4 lamp solarnych, na które składają 
się: głowice solarne, słupy, 
fundamenty betonowe ze 
śrubunkami oraz montaż lamp. 
Lampy zostaną zamontowane w 
miejscowości Szańków Kolonia 

W/UMWM-
UU/UM/RW/1713/2021 
z dnia 9 czerwca 2021 

13. 7
. 
Budowa placu zabaw 
w miejscowości 

Szańków 

Mazowiecki Instrument 
Aktywizacji Sołectw 2021 - 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego 

21341,66 21341,66 10000,00 47% Zadanie przewiduje budowę placu 
zabaw w miejscowości Szańków: 

- zestaw: wieża, zegar, drabinka do 
zjeżdżalni, pomost, ścianka 
wspinaczkowa, zjeżdżalnia, drabinka 
do wspinaczki, liczydło – zestaw 
wykonany z drewna,  
- huśtawka – podwójna huśtawka  
- bujak sprężynowy - tablica do gry 
kółko-krzyżyk 

W/UMWM-
UU/UM/RW/1707/2021 

z dnia 9 czerwca 2021 

14. 1
. 
Łosice, zabezpieczenie 
i wyeksponowanie, 
pozostałości 

kamiennej wieży 
ratuszowej z XVI w. w 
Łosicach , Skwer im. 
Króla Aleksandra 
Jagiellończyka 

Mazowiecki Wojewódzki 
Konserwator Zabytków 

468537,38 468537,38 250000,00 53% W ramach projektu planuje się 
wykonanie konstrukcji stalowej 
zadaszenia z przeszkleniem jako 

zabezpieczenie i wyeksponowanie 
zabytkowych fundamentów wieży. W 
tym celu zaprojektowano rusztowy 
układ belek stalowych, opartych na 
zewnętrznych ścianach oporowych 
oraz wewnątrz na słupie stalowym. 
Komunikację pomiędzy 
pomieszczeniem pomocniczym a 

D/WOU-SO.5124.148 
.2021 z dnia 23 lipca 
2021 
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pomieszczeniem przeszklonym ma 
zapewnić projektowany otwór 
drzwiowy wykonany w istniejącej 
ścianie żelbetowej. 

10.3. Projekty realizowane przez Miasto i Gminę Łosice w 2021 r.  

Tabela 39. Projekty realizowane przez Miasto i Gminę Łosice w 2021 r. 

L.p. Nazwa projektu Źródło dofinansowania 
Całkowita 
wartość 
projektu* 

Całkowite 
wydatki 
kwalifikowalne* 

Dofinansowanie* 
Zakres projektu 
(krótka charakterystyka) zł % 

1.  e-Usługi w Mieście i Gminie 
Łosice oraz w Gminach 
Korczew, Paprotnia, Stara 
Kornica 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego 

1 755 611,40 1 745 611,40 1 396 489,12 80,00 Projekt ma na celu udostępnienie 
mieszkańcom gmin objętych projektem 
e-usług umożliwiających komunikację 
na linii mieszkaniec – Urząd 
bez kontaktu osobistego.  
Celem niniejszego projektu jest rozwój 
e-usług ,świadczonych na rzecz 
mieszkańców przez Miasto i Gminę 
Łosice, Gminę Korczew, 
Paprotnię i Starą Kornicę. 
Niniejszy projekt obejmuje: 
- Budowę dedykowanego 
oprogramowania do świadczenia e-
usług  
- Synchronizację oprogramowania z 
systemem umożliwiającym świadczenie 
e-usług niższego poziomu - 
Uruchomienie e-usług umożliwiających 
zdalne załatwianie spraw, w tym 
dokonywanie Płatności 

2.  „Budowa drogi gminnej w ciągu 
ulicy Myśliwskiej w kierunku 
ulicy Parcele w Łosicach wraz z 

Środki  Budżetu Województwa 
Mazowieckiego; Instrument 
wsparcia zadań ważnych dla 

5 700 000,00 5 700 000,00 3 420 000,00 60,00  Zadanie obejmuje budowę drogi 
gminnej w ciągu ulicy Myśliwskiej w 
kierunku ulicy Parcele w Łosicach, w 
tym budowę mostu na rzece Toczna w 
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modernizacją powiązanej 
infrastruktury”  

równomiernego rozwoju 
województwa mazowieckiego 

miejscowości Łosice oraz nadzór 
inwestorski nad inwestycją. Ponadto 
obejmuje następujące inwestycje: 
- Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. 
Majora Zenona do przedłużenia ulicy 
Spacerowej 
- Oświetlenie ul. Sportowej oraz ciągu 

pieszo jezdnego od ul. 11 Listopada do 
ulicy Spacerowej, 
- Modernizacja nawierzchni na ul. 
Spacerowej i w ciągu pieszo-jezdnym, 
stanowiącym przedłużenie ulicy 
Spacerowej 
- nadzory inwestorskie nad tymi 
inwestycjami. 

3.  Środki Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 dla 
gmin i powiatów 

Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych 

574 410,00 574 410,00 500 000,00 87,05 Zagospodarowanie zieleńca w Łosicach, 
dz. nr ewid. 417/2,ul. Piłsudskiego 6. 
Zakres robót obejmuje rozbiórkę 
ścieżek pieszych z betonu asfaltowego, 

rozbiórkę murku betonowego, wycinkę 
wraz z karczowaniem pni drzew, 
wykonanie robót ziemnych; wykonanie 
nawierzchni z kostki brukowej, 
ustawienie obrzeża betonowego, 
wykonanie murku oporowego z koszy 
gabionowych ocynkowanych z 
wypełnieniem kamieniami, wykonanie 
nawierzchni trawiastych i nasadzeń 
drzew i krzewów, wyłożenie terenu 
włókniną i korą, dostawę i montaż 
ławek parkowych, koszy na śmieci, 
oświetlenie. 

4.  Udział w projekcie pilotażowym 
Centrum Wsparcia Doradczego 

Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie 
dotyczy 

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

5.  Publiczny Internet dla każdego 
w Łosicach 

Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa 

64 368,00 64 368,00 64 368,00 100,00 Budowa hotspotów na terenie miasta 
Łosice: Punkty Zewnętrzne: dworzec 
PKS, plac zabaw przy ul. Majora 
Zenona, Plac Zabaw NIVEA, Targowica, 
Park im. Króla Aleksandra 
Jagiellończyka, Zalew Łosicki, teren 
Łosickiego Centrum Informacji, teren 
Łosickiego Domu Kultury; teren Urzędu 
Miasta i Gminy w Łosicach. Punkty 
wewnętrzne: Urząd Miasta i Gminy w 
Łosicach, Przedszkole Samorządowe nr 
2 w Łosicach. 

6.  Przebudowa drogi gminnej nr 
200265W w miejscowości 
Patków 

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

252 777,92 252 777,92 126 388,96 50,00 Przebudowa drogi gminnej nr 200265W 
w miejscowości Patków – 

7.  Remont strażnicy OSP 
w Niemojkach 

Środki  samorządu 
województwa mazowieckiego  
w ramach zadania 
„MAZOWIECKIE STRAŻNICE 
OSP-2021” 

25 074,33 25 074,33 25 000,00 99,70 Remont strażnicy OSP w Niemojkach 
- Remont posadzki, tynków  
- Remont instalacji hydraulicznej i c.o. 
- Remont instalacji elektrycznej 

8.  Zakup lekkiego specjalnego 

samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla OSP w 
Niemojkach 

Środki  samorządu 

województwa mazowieckiego  
w ramach zadania „OSP-2021” 

300 750,00 300 750,00 80 000,00 26,60 Zakup lekkiego specjalnego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla OSP w 
Niemojkach 

9.  Organizacja Dnia Pieroga 
Niemojskiego 

Środki samorządu województwa 
mazowieckiego  
w ramach przedsięwzięć 
promujących rolnictwo na 
Mazowszu w roku 2021 

9 800,00 9 800,00 4 900,00 50,0 Organizacja festynu w Niemojkach dla 
mieszkańców powiatu łosickiego. 
Degustacja potraw przygotowanych 
przez KGW w Niemojkach, organizacja 
konkursów i wykładów kulinarnych, 
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udostępnienie dmuchańców i usługa 
animatora. 

10.  Modernizacja i rozbudowa 
budynków użyteczności 
publicznej na terenie Miasta i 
Gminy Łosice 

Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji 
Strategicznych 

9 314 414,00 9 314 414,00 8 848 693,30 95,00 Prace termomodernizacyjne, w tym 
montaż instalacji fotowoltaicznej (OZE) 
oraz rekuperacji/klimatyzacji w 
budynkach Przedszkola 
Samorządowego nr 1, Łosickiego Domu 
Kultury, Urząd Miasta i Gminy. Ponadto 
przedszkole zostanie rozbudowane na 
potrzeby utworzenia żłobka, a w domu 
kultury będą przeprowadzone prace 
modernizacyjne (związane np. z 
podłogą, ścianami czy schodami). 

11.  Budowa i modernizacja, wraz z 
wyposażeniem, świetlic 
wiejskich na terenie Gminy 
Łosice 

Środki  samorządu 
województwa mazowieckiego w 
ramach „Instrumentu wsparcia 
zadań ważnych dla 
równomiernego rozwoju 
województwa mazowieckiego” 

5 600 000,00 5 600 000,00 3 360 000,00 60,00 Zadanie obejmuje budowę świetlic 
wiejskich w Świniarowie i Biernatach 
Średnich oraz modernizację świetlic w 
miejscowościach Woźniki, Dzięcioły, 
Czuchleby, Toporów, Łuzki, Meszki, 
Rudnik oraz wyposażenie świetlic i 

zagospodarowanie ich otoczenia. 

12. Modernizacja obiektu sportowo-
rekreacyjnego w Łosicach 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego 

204004,00 204 004,00 104 004,00 49% W ramach zadania planuje się 
zmodernizowanie skateparku 
znajdującego się w Łosiach przy ul: 
Narutowicza 6 na terenie placu 
rekreacyjno-wypoczynkowego. W 
ramach modernizacji nastąpi wymiana 
dotychczasowych urządzeń z 
konstrukcji stalowej na betonowe 

13. Inwentaryzacja indywidualnych 
źródeł ciepła na terenie Miasta i 

Gminy Łosice. 

Mazowiecki Instrument 
Wsparcia Ochrony Powietrza i 

Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 
- Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego 

119851,20 119851,20 59925,60 50% Zadanie polegało będzie na 
przeprowadzeniu inwentaryzacji 

indywidualnych źródeł ciepła na terenie 
Miasta i Gminy Łosice (liczba budynków 
podlegających inwentaryzacji, 
zlokalizowanych na terenie Miasta i 
Gminy Łosice – ok. 3 000 budynków 
(wszystkie budynki), metoda: wywiad 
bezpośredni) 
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14. Zakup namiotów 
wystawienniczych dla 
miejscowości Jeziory 

Mazowiecki Instrument 
Aktywizacji Sołectw 2021 - 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego 

20000,00 20000,00 10000,00 50% Zadanie obejmie zakup 6 namiotów o 
wymiarach 3x3 z 3 ścianami pełnymi na 
stelażu aluminiowym oraz zakup 2 
namiotów o wymiarach 3x6 z 3 
ścianami pełnymi na stelażu 
aluminiowym. Parametry mogą ulec 
niewielkim zmianom, zachowany 

jednak zostanie cel i istota projektu. 
Namioty będą przechowywane w 
Urzędzie Miasta i Gminy Łosice, będą 
ogólnodostępne. 

15. Zakup kontenera na potrzeby 
socjalno-kulturalne 
mieszkańców Sołectwa Niemojki 
Stacja. 

Mazowiecki Instrument 
Aktywizacji Sołectw 2021 - 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego 

20000,00 20000,00 10000,00 50% Zadanie obejmie zakup budynku 
kontenerowego o wielkości 3x6m. 
Pawilon zostanie postawiony na placu 
w miejscowości Niemojki. Cały obiekt 
zbudowany będzie z płyt warstwowych, 
pokrytych blachą ocynkowaną 

16. Budowa oświetlenia ulicznego w 
miejscowości Szańków Kolonia. 

Mazowiecki Instrument 
Aktywizacji Sołectw 2021 - 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego 

26521,60 26 521,60 10000,00 38% Zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego 
w miejscowości Szańków Kolonia” 

obejmie zakup oraz montaż 4 lamp 
solarnych, na które składają się: 
głowice solarne, słupy, fundamenty 
betonowe ze śrubunkami oraz montaż 
lamp. Lampy zostaną zamontowane w 
miejscowości Szańków Kolonia. 

17. Budowa placu zabaw w 
miejscowości Szańków 

Mazowiecki Instrument 
Aktywizacji Sołectw 2021 - 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego 

21341,66 21341,66 10000,00 47% Zadanie przewiduje budowę placu 
zabaw w miejscowości Szańków: 
- zestaw: wieża, zegar, drabinka do 
zjeżdżalni, pomost, ścianka 
wspinaczkowa, zjeżdżalnia, drabinka do 

wspinaczki, liczydło – zestaw wykonany 
z drewna,  
- huśtawka – podwójna huśtawka  
- bujak sprężynowy - tablica do gry 
kółko-krzyżyk 

18. Modernizacja stadionu 
miejskiego 

Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych 

1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00 Modernizacja stadionu miejskiego: 
wymiana darni na płycie boiska, system 
drenażu i nawodnienia, przyłącze 
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kanalizacji deszczowej, pompownia 
podnosząca ciśnienie, przyłącze 
elektryczne do systemu oświetlenia 
boiska wraz z masztami i lampami, 
system monitoringu i serwerownia, 
system nagłośnienia, budka 
komentatora, tablica wyników, 

piłkochwyty z bramkami, trybuny z 
zadaszeniem, ogrodzenie stadionu, 
bieżnia i skocznia, bieżnia z torami, 
stadion lekkoatletyczny. 

*obejmuje wydatki ponoszone w całym okresie realizacji projektu (nie tylko w 2020 r.), w wartości określonej w umowie o dofinansowanie obowiązującej w dn. 31.12.2020r. 
lub, w przypadku projektów zakończonych w 2020r., w wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków. 

10.4. Współpraca Miasta i Gminy Łosice z innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania środków 
zewnętrznych w 2021 r. 

Tabela 40. Współpraca Miasta i Gminy Łosice z innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych w 2021 r. 

Lp. 
Nazwa instytucji, 
której udzielono 
wsparcia 

Nazwa 
projektu 

Źródło 
dofinansowania 

Całkowita 
wartość 
projektu* 

Całkowite 
wydatki 
kwalifikowalne* 

Dofinansowanie* Zakres projektu 
(krótka 
charakterystyka) 

Rodzaj 
współpracy* zł % 

1.  Powiatowe 
Stowarzyszenie 
Animatorów Kultury 
w Łosicach 

Zakup 
wyposażania 
na potrzeby 
działalności 
PSAK w 
Łosicach 

PROW (Lokalna 
Grupa Działania – 
Tygiel Doliny 
Bugu) 

126 459,40 126 459,40 120 000,00 94,89 Zakup instrumentów 
muzycznych, zakup 
podestów oraz schodów i 
barierek do podestów 

Wniosek został 
przygotowany w 
UMiG, we współpracy 
z ŁDK, natomiast 
Wnioskodawcą był 
PSAK. 

2.  Powiatowe 
Stowarzyszenie 
Animatorów Kultury 
w Łosicach 

Wzmocnienie 
potencjału 
PSAK w 
Łosicach 

PROW (Lokalna 
Grupa Działania – 
Tygiel Doliny 
Bugu) 

104 493,70 104 493,70 88 423,00 84,38 Zakup instrumentów 
muzycznych, zakup 
podestów oraz schodów i 
barierek do podestów 

Wniosek został 
przygotowany w 
UMiG, we współpracy 
z ŁDK, natomiast 
Wnioskodawcą był 
PSAK. 
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Nazwa 
projektu 

Źródło 
dofinansowania 

Całkowita 
wartość 
projektu* 

Całkowite 
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kwalifikowalne* 

Dofinansowanie* Zakres projektu 
(krótka 
charakterystyka) 

Rodzaj 
współpracy* zł % 

3.  Łosicki Dom Kultury Zakup 
wyposażenia 
do tworzonej 
izby pamięci 

Fundusz 
Patriotyczny - 
Niepodległość po 
polsku - edycja 
2021 

672 852,00 
zł 

672 852,00 605 566,00 90,00 Utworzenie Łosickiej Izby 
Historycznej w budynku 
Transgranicznego 
Centrum Dialogu Kultur. 
Zakup wyposażenia do 
izby, w tym sprzęt 
multimedialny, montaż 

rolet antywłamaniowych 
oraz alarmu i monitoringu. 

Wniosek został 
przygotowany w 
UMiG, we współpracy 
z ŁDK 

4.  Ochotnicza Straż 
Pożarna w 
Niemojkach 

Aktywowanie i 
doposażanie 
Młodzieżowej 
Drużyny 
Pożarniczej 
przy OSP w 
Niemojkach 

WFOŚiGW w 
Warszawie 

18 201,20 18 201,20 15 000,00 82,41 Zakup sprzętu dla MDP 
OSP w Niemojkach 
(Prądownica wodna; 
Prądownica Pianowa, 
Rozdzielacz kulowy, Buty, 
Wąż tłoczny 52, Ubranie 
koszarowe, Smok ssawny 

Pomoc w opracowaniu 
wniosku o 
dofinansowanie i w 
rozliczeniu 

5.  Ochotnicza Straż 
Pożarna w 
Niemojkach 

Zakup sprzętu, 
wyposażenia 
oraz środków 

ochrony 
indywidualnej 
służących do 
prowadzenia 
akcji 
ratowniczych i 
usuwania 
skutków 
zagrożeń na 
potrzeby OSP 
w Niemojkach 

WFOŚiGW w 
Warszawie 

23 690,00 23 690,00 20 000,00 84,43  Zakup sprzętu dla OSP w 
Niemojkach (ubranie 
specjalne, mostek 

przejazdowy, pilarka do 
drewna , detektor prądu 
przemiennego, 
rozdzielacz, wąż tłoczny 
W 110 

Pomoc w opracowaniu 
wniosku o 
dofinansowanie 

6.  Łosicki Dom Kultury Remont 
pomnika ku 
czci Marszałka 
Józefa 
Piłsudskiego w 
Łosicach 

Program 
grantowy 
„Rozgrzewamy 
Polskie Serca” 

40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00 Odnowienie pomnika 
Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Łosicach, 

Pomoc w opracowaniu 
wniosku o 
dofinansowanie 

7.  Łosicki Dom Kultury Remont 
pomnika 

Fundacja Orlen 7000,00 7000,00 7000,00 100% Zadanie polegało będzie 
na remoncie pomnika 

Wniosek został 
przygotowany w 
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Rodzaj 
współpracy* zł % 

poświęconego 
Unitom w 
Łosicach 

poświęconego Unitom, 
jako materialne 
upamiętnienie miejsc oraz 
osób i wydarzeń z nimi 
związanych. Obiekt 
stanowi istotne miejsce 
pamięci dla społeczności 

lokalnej, jest też ważny w 
znaczeniu krajowym. 
Projekt zakłada 
nieograniczoną 
dostępność do miejsca 
pamięci w nim ujętego 
oraz zachęca do dbałości 
o takie 
obiekty. 

UMiG, 
natomiast 
Wnioskodawcą 
był ŁDK. 

8.  Urząd Miasta Gminy 
w Łosicach 

Poprawa 
bezpieczeństwa 
ruchu 

drogowego w 
Mieście i 
Gminie Łosice. 

Budżet 
Obywatelski 
Mazowsza 

103000,00 103000,00 103000,00 100% Projekt zakłada 
utworzenie bezpiecznego 
przejścia dla pieszych przy 

skrzyżowaniu ulic 
Siedleckiej i Parcele w 
Łosicach, oraz 
oznakowanie przejścia dla 
pieszych na drodze 
krajowej nr 698 przy 
skrzyżowaniu w Łuzkach, 
gdzie często dochodzi do 
wypadków bądź 
uczestnicy ruchu nie 
zachowują stosownej 
ostrożności. 

Wniosek został 
przygotowany w 
UMiG, natomiast 

wnioskodawcą była 
osoba fizyczna 
(zgodnie z wymogiem 
konkursowym) 

9.  Łosicki Dom Kultury Utworzenie 
pracowni 
plastycznej w 
Łosickim Domu 
Kultury 

Fundacja BGK 30000,00 30000,00 30000,00 100% zakup wyposażenia 
pracowni plastycznej dla 
Łosickiego Domu Kultury, 
- poszerzenie oferty 
kulturalnej łosickiego 
Domu Kultury, 
- zapewnienie dostępu do 

Wniosek został 
przygotowany w 
UMiG, 
natomiast 
Wnioskodawcą 
był ŁDK. 
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Rodzaj 
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alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego, 
- rozwój zainteresowań 
plastycznych 
mieszkańców Miasta 
Gminy Łosice, 
- prezentacja 

wielokulturowego 
dziedzictwa Miasta i 
Gminy Łosice.  

10.  Łosicki Dom Kultury Remont 
pomnika ku 
czci Marszałka 
Józefa 
Piłsudskiego. 

Programy 
Ministra 
(Ministerstwo 
Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego) 

40000,00 40000,00 32000,00 80% Zadanie polegało będzie 
na remoncie pomnika na 
terenie Miasta i Gminy 
Łosice, pomnika 
Marszałka Józefa 
Piłsudskiego.  

Wniosek został 
przygotowany w 
UMiG, 
natomiast 
Wnioskodawcą 
był ŁDK. 

11.  Łosicki Dom Kultury Rozwój oferty 
kulturalnej 
Łosickiego 

Domu Kultury 

Fundusz 
Patriotyczny 
(Instytut 

Dziedzictwa i 
Myśli Narodowej) 

117200,00 117200,00 117200,00 100% Głównym celem 
niniejszego projektu jest 
poszerzenie oferty 

kulturalnej Łosickiego 
Domu Kultury, 
zapewnienie dostępu do 
sztuki, edukacja na 
poziomie wszystkich grup 
wiekowych, 
upowszechnianie dorobku 
kulturowego, tradycji i 
dziedzictwa Polski, 
propagowanie postaw 
patriotycznych. 

Wniosek został 
przygotowany w 
UMiG, 

natomiast 
Wnioskodawcą 
był ŁDK. 

* np. pomoc w: opracowaniu



XI. Spis tabel 

Tabela 1. Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2020 i 31.12.2021 r. ................................................ 9 

Tabela 2. Wykaz stowarzyszeń i fundacji działających na terenie Miasta i Gminy Łosice ..................11 

Tabela 3. Dane dotyczące sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Łosice .............................12 

Tabela 4. Dane dotyczące sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Łosice ..............................12 

Tabela 5. Podstawowe wielkości dotyczące budżetu Gminy Łosice .................................................14 

Tabela 6. Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej. .........................15 

Tabela 7. Źródła dochodów budżetu w dochodach zrealizowanych. ................................................16 

Tabela 8. Sytuacja finansowa Miasta i Gminy Łosice. ....................................................................17 

Tabela 9. Wydatki na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej. ................................................17 

Tabela 10. Realizacja poszczególnych wydatków. ...........................................................................18 

Tabela 11. Zestawienie realizacji wydatków majątkowych w 2021 r. ................................................19 

Tabela 12. Zestawienie realizacji funduszu sołeckiego. ....................................................................32 

Tabela 13. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Łosice wg stanu na dzień  

31.12.2021 r................................................................................................................34 

Tabela 14. Wielkość zasobu mieszkaniowego na 31.12.2021 r. ........................................................37 

Tabela 15. Wielkość zasobu mieszkaniowego na 31.12.2021 r. ........................................................38 

Tabela 16. Ocena aktualnego stanu technicznego budynków na dzień 31.12.2021 r. ........................38 

Tabela 17. Liczba gospodarstw domowych oczekujących na najem lokali z mieszkaniowego zasobu 

gminy wg stanu na dzień 31.12.2021 r. .........................................................................39 

Tabela 18. Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2021 r. ......................46 

Tabela 19. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2021 r. .......................47 

Tabela 20. Ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu Miasta i Gminy Łosice. ..........................47 

Tabela 21. Informacja o masie odpadów odebranych w PSZOK. ......................................................48 

Tabela 22. Liczba rodzin z terenu Miasta i Gminy Łosice, dla których wszczęto procedurę Niebieskiej 

Karty w roku 2021 przez przedstawicieli uprawnionych podmiotów. ................................52 

Tabela 25. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie oraz działań w obszarze przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2021: ..............................................52 

Tabela 23. Charakterystyka osób doświadczających przemocy oraz stosujących przemoc na terenie 

Miasta i Gminy Łosice w roku 2021 ...............................................................................53 

Tabela 24. Liczba osób oraz liczba udzielonych porad w punkcie konsultacyjno-informatycznym w 2020 

r. i 2021 r. ...................................................................................................................58 

Tabela 25. Zestawienie zawartych umów na wspieranie zadań publicznych w zakresie współdziałania i 

upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na 

terenie Miasta i Gminy Łosice. ......................................................................................60 

Tabela 26. Liczba dzieci uczęszczających do placówek oświatowych Miasta i Gminy Łosice [SIO wg 

stanu na dzień 30.09.2020r. i 30.09.2021r.] ..................................................................64 

Tabela 27. Organizacja przedszkoli niepublicznych [SIO] wg stanu na dzień 30.09.2021r. i wysokość 

przekazanej dotacji w 2021 r. .......................................................................................65 

Tabela 28. Wydatki na oświatę w 2020 r. i 2021 r. .........................................................................65 

Tabela 29. Baza lokalowa szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice  w 2021 r. ..66 

Tabela 30. Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne oraz zbiory biblioteczne  w placówkach 

oświatowych. ...............................................................................................................66 

Tabela 31. Obiekty sportowe i rekreacyjne. ....................................................................................66 

Tabela 32. Stan zatrudnienia w roku szkolnym. ..............................................................................67 

Tabela 33. Liczba uczniów objętych programem dożywiania (stan na 31.12.2021 r.) ........................71 

Tabela 34. Kalendarz wydarzeń w Mieście i Gminie Łosice. ..............................................................84 

Tabela 35. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. ...................................................92 

Tabela 36. Realizacja uchwał Rady Miasta i Gminy Łosice w 2021 r. ................................................96 

Tabela 37. Wnioski o dofinansowanie złożone przez Miasto i Gminę Łosice w 2021 r. ..................... 102 

Tabela 38. Umowy o dofinansowanie podpisane przez Miasto i Gminę Łosice w 2021 r. .................. 109 

Tabela 39. Projekty realizowane przez Miasto i Gminę Łosice w 2021 r. ......................................... 113 



Raport o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2021 rok 

Strona 123 z 124 

Tabela 40. Współpraca Miasta i Gminy Łosice z innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania środków 

zewnętrznych w 2021 r. ............................................................................................. 118 

 

XII. Spis fotografii 

Fotografia 1. Radni Miasta i Gminy Łosice i Burmistrz Mariusz Kucewicz. .......................................................... 8 
Fotografia 2. Most na ul. Myśliwskiej w Łosicach. ......................................................................................... 21 
Fotografia 3. Droga gminna w ciągu ul. Myśliwskiej w kierunku ul. Parcele w Łosicach. ................................... 22 
Fotografia 4. Droga gminna od ulicy Siedleckiej w Łosicach. ......................................................................... 22 
Fotografia 5. Droga gminna nr 200265W w miejscowości Patków Prusy. ........................................................ 23 
Fotografia 6. Kontener socjalno-kulturalny w Niemojkach. ............................................................................ 23 
Fotografia 7. Plac gminny przy ul. Kilińskiego w Łosicach. ............................................................................. 24 
Fotografia 8. Gminny budynek garażowo-administracyjny przy TCDK w Łosicach. ........................................... 24 
Fotografia 9. Oświetlenie uliczne w miejscowości Szańków Kolonia ................................................................ 25 
Fotografia 10. Powyżej ulica Sportowa. Poniżej ulica Spacerowa. .................................................................... 25 
Fotografia 11. Zieleniec w Łosicach. ............................................................................................................. 26 
Fotografia 12. Fundament pod świetlicę wiejską w Świniarowie. ..................................................................... 26 
Fotografia 13. Plac gminny przy świetlicy wiejskiej w Patkowie. ...................................................................... 27 
Fotografia 14. Zabezpieczenie kamiennej wieży ratuszowej z XVI w. w Łosicach, skwer im. Aleksandra 

Jagiellończyka. ................................................................................................................. 27 
Fotografia 15. Altana na działce gminnej w Niemojkach ................................................................................. 28 
Fotografia 16. Plac zabaw na działce gminnej w miejscowości Dzięcioły. .......................................................... 28 
Fotografia 17. Altana wiejska w miejscowości Zakrze. .................................................................................... 29 
Fotografia 18. Obiekt sportowo-rekreacyjny w Łosicach nad Zalewem. ............................................................ 30 
Fotografia 19. Plac zabaw w miejscowości Zakrze. ......................................................................................... 30 
Fotografia 20. ul. Ekologiczna w Łosicach. .................................................................................................... 31 
Fotografia 21. Droga gminna w Dzięciołach (tzw. Dębinka) ............................................................................ 31 

XIII. Spis rysunków 

Rysunek 1. Położenie Miasta i Gminy Łosice. ..................................................................... 7 

XIV. Spis wykresów 

Wykres 1. Dynamika zmian liczby mieszkańców. ............................................................................10 

Wykres 2. Źródła dochodów. ........................................................................................................16 

Wykres 3. Dochody budżetu w latach 2015-2021. ..........................................................................17 

Wykres 4. Struktura wydatków. ....................................................................................................19 

Wykres 5. Struktura źródeł ciepła stosowanych w mieście i gminie Łosice w budownictwie 

indywidualnym do celów grzewczych z uwzględnieniem izolacyjności budynków ..............40 

Wykres 6. Udział procentowy stosowanych paliw ...........................................................................41 

Wykres 7. Struktura użytkowania gruntów z terenu Miasta i Gminy Łosice [ha] ...............................43 

Wykres 8. Liczba gospodarstw rolnych w zależności od wielkości powierzchni z terenu Miasta i Gminy 

Łosice [szt.] .................................................................................................................44 

Wykres 9. Ilość odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z obszaru Miasta i Gminy 

Łosice w 2021 r. [Mg] ..................................................................................................48 

 

 



 


