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Szanowni Mieszkańcy Gminy Łaskarzew! 
 

Raport o stanie Gminy Łaskarzew przygotowany został po raz drugi, zgodnie z założeniami 

art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym.  

Przygotowuje go organ wykonawczy, czyli Wójt Gminy Łaskarzew do 31 maja br. za rok 

poprzedni. Uchwalona 14 maja 2020 roku ustawa nowelizująca tzw. tarczę antykryzysową 3.0 

przesunęła termin na przygotowanie raportu o stanie samorządu za rok 2019 o 60 dni. 

 

Raport zawiera szczegółowe dane o funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Łaskarzewie.  

Źródłem informacji o stanie naszej gminy są informacje zebrane od pracowników 

merytorycznych Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych i instytucji. 

Zmiany jakie zachodzą corocznie w naszej gminie są efektem wytężonej pracy wielu osób. 

Mam nadzieję, że będą one zauważane i docenione przez naszych mieszkańców.  

Celem władz samorządowych Gminy Łaskarzew jest i w dalszym ciągu będzie zapewnienie 

wszystkim mieszkańcom godnych warunków do życia: bezpieczeństwa, pracy, nauki  

i wypoczynku oraz dostępu do kultury, zgodnie z ich wnioskami i potrzebami.  

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy aktywnie włączają się w prace mające na 

celu dobro naszej gminy: Radzie Gminy, Sołtysom, Radom Sołeckim, pracownikom Urzędu  

i jednostek organizacyjnych, Ochotniczym Strażom Pożarnym oraz wszystkim organizacjom 

działającym na terenie gminy i całej wspólnocie samorządowej. 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem. 

 

 

                                                                                                                     Z poważaniem 

   

Marian Janisiewicz 
Wójt Gminy Łaskarzew 
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I. Informacje ogólne 

Gmina Łaskarzew jest położona w południowo-wschodniej części województwa 

mazowieckiego, w centralnej części powiatu garwolińskiego.  

Gmina Łaskarzew jest gminą wiejską.  

Obszar gminy zajmuje powierzchnię ok. 87,53 km
2
 

W jej skład wchodzą 32 miejscowości tworzące 25 sołectw. 

 

 
 

 

II. Demografia 

Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały na terenie Gminy 
Łaskarzew wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 

5431 

Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy w 
2019 roku 

12 

Liczba urodzeń w 2019 roku 
 

84 

Liczba zgonów w 2019 roku 
 

64 

Liczba osób wymeldowanych na wniosek z pobytu stałego w 2019 roku 
 

0 

Liczba zameldowanych na pobyt stały w 2019 roku 
 

116 
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Statystyka mieszkańców wg wieku i płci 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 116 103 219 

3 40 37 77 

4-5 73 52 125 

6 30 35 65 

7 28 33 61 

8-12 138 157 295 

13-15 96 89 185 

16-17 64 55 119 

18 34 33 67 

19-65 1780 0 1780 

19-60 0 1581 1581 

> 65 291 0 291 

> 60 0 566 566 

ogółem 2690 2741 5431 
  

 

 

III. Budżet 

Dochody  
na dzień 31.12.2019 r. 

 

25.822.786,81 zł 
100,01% 

Wydatki  
na dzień 31.12.2019 r. 

 

25.746.452,26 zł 
98,38% 

Nadwyżka budżetowa 
na dzień 31.12.2019 r. 

76.334,55 zł 

Stan zadłużenia  
na dzień 31.12.2019 r. 

3.232.781,65 zł 
12,52% 

Wskaźnik G - podstawowych 
dochodów podatkowych  
na 1 mieszkańca gminy  

przyjęty do obliczania subwencji 
wyrównawczej na 2019 r. 

831,65 zł 
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IV. Zarządzanie Gminą 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na pięcioletnią kadencję. 

Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania 

gminy. Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy , podejmowanie 

uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. 

Rada obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady. Termin sesji, jej miejsce 

i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców. 

Radę Gminy w Łaskarzewie tworzy 15 osób.  

Rada kadencji 2018-2023 w składzie: 

Jerzy Błachnio - Przewodniczący Rady Gminy 

Marzena Getka 

Teresa Kondej 

Milena Kopik 

Agnieszka Kowalska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

Krystyna Kuc 

Monika Markowska 

Jerzy Rękawek 

Gabriel Wasilka 

Maciej Krzysztof Wróbel 

Jacek Wysocki 

Krzysztof Wysocki 

Anna Zackiewicz 

Wojciech Zackiewicz 

Józef Żak 

 

W 2019 roku Rada Gminy Łaskarzew obradowała i podejmowała rozstrzygnięcia na                                

8 posiedzeniach. W sprawach do jej kompetencji podjęła 57 uchwał. 

W posiedzeniach uczestniczyli: Wójt Gminy Łaskarzew, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, 

Skarbnik Gminy oraz inne zaproszone osoby, stosownie do omawianych na posiedzeniach 

spraw, w tym dyrektorzy/ kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.  

Protokoły ze wszystkich posiedzeń oraz podjęte na nich uchwały organ wykonawczy gminy 

udostępnił do publicznego wglądu, publikując je na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Łaskarzew.  

Zgodnie z procedurą kontroli podejmowanych aktów prawnych przez Radę Gminy do 

Wydziału Kontroli i Nadzoru Prawnego Wojewody Mazowieckiego przekazano 57 uchwał, 

do Regionalnej Izby Obrachunkowej 26 uchwał, natomiast do Dziennika Urzędowego 

Województwa Mazowieckiego celem publikacji przekazano 19 uchwał.  
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Wójt jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lat. Wójt wykonuje uchwały 

Rady Gminy i zadania określone przepisami prawa przy pomocy Urzędu Gminy i jednostek 

organizacyjnych przy współpracy z radnymi, sołtysami i mieszkańcami gminy. 

Do zadań Wójta należy w szczególności: opracowywanie strategii, programów rozwoju, 

gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu. 

Urząd Gminy wykonuje zadania mające na celu realizację spoczywających na gminie zadań 

własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami 

administracji rządowej (zadań zleconych), zadań publicznych powierzonych gminie w drodze 

zawartych porozumień. 

 

W skład kierownictwa urzędu wchodzą: 

Wójt Gminy  Marian Janisiewicz 
 

Zastępca Wójta 
 

Sylwia Szopa 

Skarbnik Gminy 
 

Hanna Seremak 

Sekretarz 
 

Hanna Cichecka 

 

Jednostkami organizacyjnymi kierują: 

Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 

Marzena Bielecka 

Dyrektor Gminnego Domu Kultury w 
Starym Helenowie 

Aldona Woźniak 

Dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Nowym Pilczynie 

Agnieszka Baran 

 

Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania Urzędu i należytej obsługi interesantów 

ustanawia się następującą wewnętrzną strukturę organizacyjną Urzędu: 

1. Wójt 

2. Zastępca Wójta 

3. Sekretarz Gminy 

  4.  Referat Finansów i Budżetu  

       w którym tworzy się następujące stanowiska pracy: 

       1) Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu 

       2) stanowisko ds. księgowości budżetowej 

       3) stanowisko ds. księgowości budżetowej 

       4) stanowisko ds. księgowości budżetowej 

       5) stanowisko ds. księgowości budżetowej 

       6) stanowisko ds. księgowości budżetowej 

       7) stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat – kasjer 

       8) stanowisko ds. księgowości podatkowej 
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4. W Urzędzie tworzy się następujące samodzielne stanowiska pracy: 

1) stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych  

2) stanowisko ds. budownictwa i inwestycji  

3) stanowisko ds. geodezji i gospodarki gruntami  

4) stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska  

5) stanowisko ds. kancelaryjnych, archiwum i obsługi rady  

6) stanowisko ds. obywatelskich, wojskowych i obrony cywilnej 

7) stanowisko ds. oświaty  

8) stanowisko ds. informatyzacji i ochrony przeciwpożarowej  

9) stanowisko ds. obsługi informatycznej i promocji gminy  

10) pełnomocnik ds. informacji niejawnych  

5. W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska pracy – pomocnicze i obsługi: 

       1) robotnik gospodarczy 

       2) kierowca (2 stanowiska pracy) 

       3) opiekun dowożonych dzieci 

       4) konserwator sprzętu OSP (7 stanowisk pracy) 

       5) konserwator oczyszczalni ścieków (2 stanowiska pracy). 

 

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Łaskarzew 
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Sołectwa jako jednostki pomocnicze samorządu podlegają organom władzy gminnej. Rada 

gminy – po konsultacjach z mieszkańcami lub na ich prośbę – powołuje w drodze uchwały 

konkretne sołectwo do życia, wyznacza mu zakres terytorialny a także zadania do spełnienia 

oraz ustala zasady, na jakich będą mu przekazywane środki finansowe z budżetu gminy na 

realizację zadań własnych. 

 

Wykaz sołectw i sołtysów Gminy Łaskarzew 

Sołectwo Nazwisko i imię sołtysa 

Aleksandrów Kędziorek Krzysztof 

Budel Kondej Teresa 

Budy Krępskie Przybysz Stanisława 

Celinów Rutkowski Marek 

Dąbrowa Sitek Sebastian 

Dąbrowa - Kolonia Rendaszka Teresa 

Grabina Wichowska Lucyna 

Izdebno Odziemczyk Adolf 

Izdebno - Kolonia Żak Józef 

Kacprówek Błachnio Jerzy 

Krzywda Kusak Hanna 

Ksawerynów Wysocka Monika 

Leokadia Wojdat Adam 

Lewików Zięcina Anna 

Lipniki Kuc Krystyna 

Melanów Zackiewicz Anna 

Nowy Pilczyn Jasińska Barbara 

Sośninka Kondej Marian 

Stary Helenów Ragus Benedykt 

Stary Pilczyn Parzyszek Robert 

Uścieniec Łuczyńska Danuta 

Wanaty Trzciałkowski Janusz 

Wola Łaskarzewska Robak Bożena 

Wola Rowska Zowczak Roman 

Zygmunty Grudzień Grzegorz 
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Dokumenty programowe Gminy Łaskarzew 
Lp. Nazwa strategii, programu, planu Nazwa aktu wprowadzającego  Czas 

obowiązywania  

1.  Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Gminy 
Łaskarzew z dnia 30.12.2019r. 

od 01.01.2020r. 
do 31.12.2022r. 

2.  Program współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 

Uchwała Nr X/93/2019 Rady Gminy 
Łaskarzew z dnia 07.11.2019r.  

Rok 2020 

3.  Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Gminy 
Łaskarzew z dnia 29.04.2019r.  

Rok 2019 

4.  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Łaskarzew w 2019 roku 

Uchwała Nr V/53/2019 Rady Gminy 
Łaskarzew z dnia 28.02.2019r. 

Rok 2019 

5.  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2019 

Uchwała Nr V/50/2019 Rady Gminy 
Łaskarzew z dnia 28.02.2019r. 

Rok 2019 

6.  Program współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 

Uchwała Nr XXIX/153/2018 Rady 
Gminy Łaskarzew z dnia 23.11.2018r.  

Rok 2019 

7.  Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Rady Gminy 
Łaskarzew  

Uchwała Nr IV/44/2018 Rady Gminy 
Łaskarzew z dnia 28.12.2018r. 
 

od 01.01.2019r. 
do 31.12.2023r. 

8.  Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc 
Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

Uchwała Nr XXXI/183/2014 Rady 
Gminy Łaskarzew z dnia 19.02.2014 r.  

od 19.02.2014r. 
do 31.12.2018r. 

9.  Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 
na terenie Gminy Łaskarzew na lata 2015-2024 

Uchwała Nr XI/51/2015  
Rady Gminy Łaskarzew z dnia 
27.11.2015r.  

od 27.11.2015r. 
do 31.12.2024r. 

10.  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Łaskarzew na 
lata 2013-2020 

Uchwała Nr XXIX/173/13 Rady Gminy 
Łaskarzew z dnia 22.11.2013r. 

od 22.11.2013r. 
do 31.12.2020r. 

11.  Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy 
Łaskarzew na lata 2013-2032 

Uchwała Nr XXIX/171/13 Rady Gminy 
Łaskarzew z dnia 22.11.2013r.  

od 22.11.2013r. 
do 31.12.2032r.  

12.  Strategia Rozwoju Gminy Łaskarzew na lata 2016-2025 Uchwała Nr XII/66/2015  
Rady Gminy Łaskarzew z dnia 
30.12.2015 r.  

od 01.01.2016r.  
do 31.12.2025r. 

13.  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łaskarzew na lata 
2014-2018, perspektywą na lata 2018-2022 

Uchwała Nr VII/32/2015  
Rady Gminy Łaskarzew z dnia 
27.04.2015r. 

od 01.01.2014r. 
do 31.12.2018r. 

14.  Plan Odnowy Miejscowości Izdebno na lata 2014-2020 Uchwała Nr XXXVI/213/14 Rady 
Gminy Łaskarzew z dnia 01.08.2014r.  

od 01.08.2014r. 
do 31.12.2020r.  

15.  Plan Odnowy Miejscowości Grabina na lata 2014-2020 Uchwała Nr XXXVI/212/14 Rady 
Gminy Łaskarzew z dnia 01.08.2014r. 

od 01.08.2014r. 
do 31.12.2020r.  

16.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod linię 
elektroenergetyczną 110kV „Kozienice-Garwolin” dla części 
obrębów geodezyjnych Wola Rowska, Stary Pilczyn, 
Kacprówek, Melanów, Zygmunty, gmina Łaskarzew  

Uchwała Nr V/18/2015  
Rady Gminy Łaskarzew z dnia 
27.02.2015r. 

od 23.04.2015r. 
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V. Utrzymanie dróg  

 
Wykaz dróg gminnych 

Nr drogi Miejscowość Długość drogi  
w granicach 
gminy (mb) 

Nawierzchnia 

130601W Grabina 1551 MB 

130602W Lewików – gr. gminy (kier. Samogoszcz) 1967 MB,GZ,GR 

130603W Stary Pilczyn – Melanów – gr. gminy 2837 MB,GZ,GR 

130604W Nowy Helenów 1157 MB 

130605W Dąbrowa – Aleksandrów – Izdebno 4386 MB 

130606W Sośninka 1566 MB 

130607W Zygmunty – gr. gminy 883 MB 

130608W Onufrynów – Łaskarzew – Celinów 2062 MB,GZ,GR 

130609W Izdebno Kolonia – Wola Rowska 2875 MB,GZ,KK 

130610W Stary Helenów – Nowy Helenów – Leokadia 3255 MB,GR 

130611W Budy Krępskie – gr. gminy (kier. Leonów) 1294 MB 

130612W Zygmunty 1490 MB 

130613W Aleksandrów 640 MB,GR 

130614W Krzywda – Aleksandrów – Łaskarzew 4226 MB,GR 

130615W Izdebno – Budel 1556 MB,GR 

130616W Uścieniec 1183 GZ 

130617W Budel 1280 GR 

130618W Izdebno Kolonia 1452 MB,GR 

130619W Romanów 1445 MB 

130620W Lewików – Lipniki 1644 MB,GZ 

130621W Lipniki 1810 MB,GZ 

130623W Kolonia Rowy 805 GR,GZ 

130624W Rowy 856 GR,GZ 

130625W Stary Pilczyn 350 MB 

130626W Stary Pilczyn 460 GZ 

130627W Śliz – gr. gminy (kier. Gąsów) 1776 MB 

130628W Śliz 1374 GZ 

130629W dr. pow. 1346W - Zygmunty 1006 MB,GZ 

130630W dr. pow. 1345W – dr. pow. 1306W (Dąbrowa) 719 GZ,GR 
MB – beton asfaltowy, GZ – gruntowa wzmocniona, GR – gruntowa, KK – kostka kamienna 

W 2019 roku Gmina realizowała następujące inwestycje drogowe: 

 Przebudowa drogi gminnej Nr 130605W Dąbrowa – Aleksandrów – Izdebno  

w km 0+280 ÷ 1+015. Realizacja robót budowlanych w ramach tego zadania 

inwestycyjnego zakończyła się na początku września. Zadanie obejmowało wykonanie 

przebudowy kolejnego (tym razem 735 metrowego) odcinka drogi w miejscowości 

Dąbrowa- Kolonia. Na tym odcinku zostało wykonane wyrównanie istniejącej 

nawierzchni betonem asfaltowym oraz położono nową warstwę ścieralną o gr. 4 cm. 

Wykonano również obustronne pobocza z kruszywa łamanego. 

Wartość inwestycji wyniosła 211.314,08 zł, w tym wartość robót budowlanych 

211.214,08 zł. Zadanie otrzymało dofinasowanie w ramach dotacji przyznanej ze 

środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy  

i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych  w wysokości 55 tys. zł. 
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 Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy Łaskarzew poprzez przebudowę dróg 

gminnych na terenie miejscowości Zygmunty 

W pierwszej połowie grudnia zakończyły się roboty budowlane realizowane w ramach 

zadania, które realizowane było w trzech etapach i dotyczyło przebudowy dwóch dróg 

gminnych na terenie miejscowości Zygmunty. Pierwszy etap inwestycji to zadanie 

realizowane ze wsparciem Funduszu Dróg Samorządowych, obejmujące drogi gminne 

Nr 130612W i 130629W. W ramach przebudowy drogi gminnej Nr 130612W na 

odcinku 550 mb i szer. 5 m wykonano skropienie i wyrównanie istniejącej 

nawierzchni betonem asfaltowym oraz położenie warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego gr. 4 cm. W ramach przebudowy drogi gminnej Nr 130629W  

na odcinku dł. 670 mb  i szer. 5,5 m wyrównano istniejącą nawierzchnię tłuczniową 

kruszywem łamanym, wykonano skropienie i położono dwie warstwy betonu 

asfaltowego: wiążącą gr. 4 cm oraz ścieralną gr. 4 cm. Na obydwu odcinkach 

przebudowywanych dróg wykonano ścinanie poboczy oraz ich uzupełnienie 

kruszywem a istniejące rowy zostały oczyszczone z namułu. Wykonano ponadto 

zjazdy gospodarcze oraz oznakowanie pionowe.   

Drugi etap inwestycji to kontynuacja przebudowy drogi gminnej Nr 130629W  

na odcinku 335mb, polegająca również na wyrównaniu nawierzchni tłuczniowej  

i położeniu 2 warstw asfaltu 4 + 4cm, wraz z poboczami, rowami i zjazdami. 

W trakcie trwających robót pojawiła się konieczność wykonania jeszcze jednego 

odcinka drogi Nr 130612W. Na grudniowym posiedzeniu Rady Gminy 

wygospodarowano środki finansowe na trzeci etap inwestycji, dzięki którym na 

odcinku 260 mb i szer. 4,5 m wykonano wyrównanie kruszywem i położono  

2 warstwy betonu asfaltowego po 3 cm grubości każda. 

Koszty inwestycji zamknęły się kwotą 912.755,56 zł, w tym dofinansowanie ze 

środków FDS 462.166 zł. 

 Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Melanów i Ksawerynów.  

W ramach inwestycji położono dywaniki asfaltowe na dwóch odcinkach dróg.  

W Melanowie przebudowany odcinek obejmował 390mb długości i 4m szerokości, 

natomiast w Ksawerynowie 620mb długości i 3m szerokości. 

Koszty inwestycji w Melanowie wyniosły 72.763,11 zł (w tym 24.230,28 zł to środki 

funduszu sołeckiego wsi Melanów),  natomiast w Ksawerynowie 98.619,43 zł 

(10.000,00 zł – fundusz sołecki wsi Ksawerynów).  
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Droga gminna Nr 130629W  w Zygmuntach po przebudowie 

 

 
Droga gminna Nr 130612W  w Zygmuntach po przebudowie 

 

 
Droga gminna w Ksawerynowie w trakcie robót 

 

 
Droga gminna w Melanowie po modernizacji 

 

 
Przebudowa drogi gminnej Nr 130605W  

Dąbrowa- Aleksandrów – Izdebno   

 

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych m.in.: 

1. Przeprowadzone zostały bieżące remonty dróg gruntowych oraz utwardzonych 

tłuczniem. Zakres wykonanych robót polegał m.in. na równaniu i profilowaniu dróg 

oraz wykonaniu robót ziemnych, w tym korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni, profilowaniu i zagęszczeniu nawierzchni, wyrównaniu nawierzchni 

tłuczniem.  

2. W 2019 roku zakupiono 686,52 t kruszywa dolomitowego za kwotę 45.137,60 zł. 

Materiały te następnie zostały wbudowane na drogach gminnych w miejscowościach: 

Dąbrowa – Kolonia, Ksawerynów, Lipniki, Sośninka, Stary Helenów, Uścieniec, 

Wola Rowska.  
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3. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych zarówno w okresie wiosennym jak  

i na jesieni prowadzone było również równanie dróg gminnych  m.in.  

w miejscowościach: Dąbrowa-Kolonia, Lipniki-Lewików, Izdebno-Kolonia (m.in. w 

kierunku Woli Rowskiej). Wykonano również remont poboczy przy drodze gminnej 

Nr 130606W w miejscowości Dąbrowa-Kolonia, poprzez uzupełnienie ich 

kruszywem. Wykonano koszenie poboczy i rowów w miejscowościach: Dąbrowa-

Kolonia, Aleksandrów, Izdebno-Kolonia, Krzywda, Kacprówek, Melanów, Zygmunty. 

Wykonano wymianę przepustów w miejscowości Sośninka (Onufrynów) i odmulenie 

rowu w miejscowości Budy Krępskie. 

Koszty wynajmu sprzętu do bieżących remontów dróg zamknęły się kwotą 13.815 zł. 

4. Za kwotę 14.955 zł została wykonana modernizacja drogi gminnej Nr 130609W 

Izdebno-Kolonia – Wola Rowska, poprzez nawiezienie i wbudowanie destruktu na 

odcinku ok. 1500 mb długości i 4 m szerokości oraz profilowanie równiarką. 

5. Wykonano montaż barier ochronnych przy drodze gminnej Nr 130621W w kierunku 

miejscowości Lipniki w ilości 25 mb za kwotę 2.100 zł. Bariery pozyskano bezpłatnie 

z GDDKiA Rejon w Garwolinie. 

6. Zakupiono materiały do oznakowania dróg gminnych, masę asfaltową, paliwo do 

odśnieżania, sprzęt do utrzymania poboczy za kwotę 18.270,43 zł.   

7. Wykonano wznowienie granic działek drogowych: Budel-Krzywda i Izdebno-Kolonia 

(9.400 zł) oraz uporządkowano prawo własności części działek drogowych  

w m. Zygmunty (koszty notarialne – 700 zł). 

 

Rok 2019 to też kolejny rok działań podejmowanych przez Gminę Łaskarzew  

w obszarze modernizacji oświetlenia ulicznego. Usługa modernizacji oświetlenia dotyczyła 

zakupu i montażu 71 szt. opraw  ulicznych w miejscowościach: Aleksandrów, Izdebno, 

Leokadia, Sośninka, Wanaty i Celinów. Ponadto w miejscowościach Sośninka i Lipniki 

zrealizowano dobudowę dodatkowych odcinków linii oświetlenia ulicznego oraz uzupełniono 

braki w istniejących liniach z wykorzystaniem zdemontowanych lamp sodowych (11 szt.).  

Z kolei w Izdebnie Kolonii wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy 

infrastruktury oświetleniowej wzdłuż dróg gminnych i powiatowych na terenie miejscowości. 

W roku bieżącym nastąpi prawdopodobnie pierwszy etap wyczekiwanej inwestycji.  

Koszt wszystkich tych działań to 107.462,40 zł, z czego 85.932,16 zł to środki 

funduszu sołeckiego. 

 

VI. Gospodarka wodno-ściekowa i ochrona środowiska 

Gospodarstwa domowe na terenie Gminy Łaskarzew zaopatrywane są w wodę 

poprzez sieć wodociągową, studnie głębinowe wiercone i studnie kopane. Źródłem 

zaopatrzenia dla ludności są wyłącznie ujęcia wód podziemnych. Obsługą sieci wodociągowej 

oraz poborem opłat za wodę i ścieki na przeważającym terenie Gminy Łaskarzew zajmuje się 

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie, do którego 

gmina należy.  
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Na terenie gminy funkcjonują cztery ujęcia wody:  

 w Melanowie (zaopatrujące miejscowości: Melanów, Kacprówek, Nowy Pilczyn, 

Stary Pilczyn, Zygmunty, Śliz),  

 w Dąbrowie (zapatrujące miejscowości: Dąbrowa, Dąbrowa Kolonia, Wanaty, 

Lewików, Uścieniec, Krzywda, Grabina, Wola Łaskarzewska, Sośninka, Lipniki, 

Aleksandrów, Budel),  

 Izdebnie Kolonii (zapatrujące miejscowości: Izdebno, Izdebno Kolonia),  

 Starym Helenowie (zapatrujące miejscowości: Stary Helenów, Celinów, Nowy 

Helenów, Leokadia, Budy Krępskie, Ksawerynów oraz leżącą w gminie 

Maciejowice wieś Leonów).  

Część miejscowości z gminy Łaskarzew zaopatrywana jest w wodę z ujęć znajdujących się  

w gminach sąsiednich:  

 Wola Rowska jest zaopatrywana z ujęcia w Rudzie Talubskiej, gm. Garwolin  

 Leokadia na przysiółku Włodków korzysta z wodociągu gm. Sobolew.  

 

Zestawienie parametrów ujęć wody na terenie Gminy Łaskarzew 

Miejscowość Nr działki Parametry studni Pobór wód  
w 2019 roku Q max. h Q śr. d Q max rok 

Izdebno 
Kolonia 

1/2 29,0 m3/h  250,0 m3/d  119 647,0 m3/rok  31127,00 m3  

Melanów 9/1 56,0 m3/h  485,0 m3/d  236 885,0 m3/rok  74480,00 m3  

Dąbrowa 460/2 55,0 m3/h  655,0 m3/d  309 750,0 m3/rok  73000,00 m3  

Stary Helenów 142/1, 
177/3 

22,5 m3/h  202,0 m3/d  98 185,0 m3/rok  28016,00 m3  

 

Gmina Łaskarzew posiada dobrze rozbudowaną sieć wodociągową. Długość sieci 

wodociągowej wynosiła na koniec 2019 roku 50,85 km, czynnych było 1274 połączeń 

wodociągowych do budynków. Z sieci wodociągowej korzystało ponad 5 tys. mieszkańców.  

Jedynie mieszkańcy miejscowości Rowy, Polesie Rowskie, przysiółka Sośninka-

Onufrynów oraz mniejszych kolonijnych zabudowań nie posiadają doprowadzonej sieci 

wodociągowej do swoich domostw.  

 

Gmina Łaskarzew posiada sieć kanalizacyjną o łącznej długości: 9,79 km znajdującą 

się w miejscowościach: Kacprówek, Stary Pilczyn, Nowy Pilczyn i Melanów. Na obszarze 

gminy z sieci kanalizacyjnej korzysta 287 gospodarstw domowych. W ciągu ostatnich lat 

wartość ta sukcesywnie wzrastała.  

Ścieki odprowadzane są do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków  

w Nowym Pilczynie o wydajności hydraulicznej Qd = 2x140 m3/d. Wielkość oczyszczalni 

wynosi 2200 RLM. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Promnik.  

W roku 2019 odprowadzono siecią kanalizacyjną 31.746,00 m3 ścieków bytowych. 
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Wskaźniki z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska 

Lp. Wskaźnik  j.m. Dane za rok 2019 

1. Długość sieci wodociągowej  km  50,85 

2. Przyłącza sieci wodociągowej do budynków  sztuka  1274 

3. Ludność korzystająca z sieci wodociągowej  osoba  4170 

4. Korzystający z wodociągu w % ogółu ludności  %  77 

5. Woda dostarczona gospodarstwom domowym  dam3  256 

6. Zużycie wody na jednego mieszkańca  m3/rok  47,25 

7. Długość sieci kanalizacyjnej  km  9,79 

8. Przyłącza sieci kanalizacyjnej  sztuka  287 

9. Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej  osoba  980 

10. Korzystający z kanalizacji w % ogółu ludności  %  18 

11. Ścieki oczyszczane razem  dam3  31,75 

12. Liczba komunalnych oczyszczalni ścieków  sztuk  1 

13. Przepustowość oczyszczalni ścieków  m3/dobę  280 

14. Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków  osoba  2200 

15. Zbiorniki bezodpływowe  sztuk  264 

16. Oczyszczalnie przydomowe  sztuk  6 

17. Stacje zlewne  sztuk  1 

18. Osady ściekowe komunalne  tony  13,81 

 

W roku 2019 Gmina Łaskarzew w dalszym ciągu zajmowała się przygotowaniem 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej w miejscowościach Wola Łaskarzewska, Dąbrowa, Lewików, Sośninka, 

Dąbrowa Kolonia, Lipniki, Wanaty oraz oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce  

nr 310/1 w miejscowości Dąbrowa. Docelowo będzie ona odbierała i oczyszczała ścieki 

bytowo gospodarcze mieszkańców w ilości do 140 m3/dobę ścieków, a jej wielkość wyniesie 

1582 RLM. Planowany koszt inwestycji to około 4.500.000 PLN.  

Niestety do chwili obecnej inwestycja nadal podlega stosownym uzgodnieniom  

w odpowiednich instytucjach, co powoduje znaczne opóźnienia w jej realizacji. 

Ponadto w roku 2019 zostało zakupione urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia  

i drenażu kanalizacji na przyczepie (tzw. WUKO) celem doposażenia oczyszczalni ścieków  

w Nowym Pilczynie. Koszt zakupu to 59.409 zł. 

W zakresie gospodarki odpadami odbiorem i zagospodarowaniem odpadów 

komunalnych z terenu gminy Łaskarzew w 2019 roku zajmowała się firma Ekolider Jarosław 

Wyglądała, która w ciągu roku odebrała od mieszkańców gminy łącznie 321,7 ton 

zmieszanych odpadów komunalnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawca 

realizujący odbiór i zagospodarowanie odpadów jest zobowiązany do osiągnięcia poziomu 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw oraz poziomu recyklingu przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych w wysokości określonej w odpowiednich przepisach oraz 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania do wysokości określonej w przepisach. 

W 2019 roku Gmina wystąpiła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Usuwanie folii 
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rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Jeżeli otrzymamy 

dofinansowanie w roku 2020 planujemy usunąć ok. 19 t odpadów. Maksymalne 

dofinansowanie jakiego udziela Fundusz to 500 zł/t.  

31 października 2019 roku zakończyła się realizacja zadania pn.: „Usuwanie 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łaskarzew w 2019 roku”. Zadanie dotyczyło 

47 osób, które złożyły wnioski do tut. Urzędu. W ramach zadania dokonano demontażu, 

transportu i unieszkodliwienia azbestu w ilości 97,56 Mg. Gmina Łaskarzew otrzymała na ten 

cel dotację w wysokości do 15.229,79 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie, natomiast wartość całego zadania wyniosła 21.756,85 zł. 

W dniu 25 lipca 2019 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Gminą Łaskarzew  

w zakresie współpracy przy programie Czyste Powietrze. Program ten ma na celu poprawę 

efektywności energetycznej i zmniejszenie  emisji  pyłów i innych zanieczyszczeń do 

powietrza z jednorodzinnych budynków mieszkalnych poprzez wsparcie finansowe udzielane 

osobom fizycznym w wymianie  starych pieców i kotłów na paliwa stałe oraz 

termomodernizacji budynków. W Urzędzie Gminy w Łaskarzewie powstał punkt 

konsultacyjny programu Czyste Powietrze, który w 2019 roku przyjął 2 wnioski  

o dofinansowanie do wymiany źródła ciepła. 

Gmina Łaskarzew wraz z końcem października 2019 roku zakończyła realizację 

zadania pod nazwą: „Zakup narzędzi oraz urządzeń do kontroli palenisk domowych na terenie 

Gminy Łaskarzew w zakresie spełniania przepisów mazowieckiej uchwały antysmogowej”, 

współfinasowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego  

w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019. 

Przedmiotem zadania była dostawa narzędzi oraz urządzeń do kontroli palenisk 

domowych na terenie Gminy Łaskarzew w zakresie spełniania przepisów mazowieckiej 

uchwały antysmogowej: dron z zapasowym kompletem akumulatorów, aparaturą sterującą, 

ładowarką oraz opakowaniem do transportu, stacja pomiarowa + osprzęt (tablet, opakowanie 

do transportu stacji, przewody, zasilanie i mocowanie na samochód). W ramach zadania 

zostały również przeprowadzone wymagane szkolenia dotyczące lotów dronem w zasięgu 

wzroku (UAVO VLOS) dla 2 operatorów, oraz szkolenia w zakresie aparatury pomiarowej co 

do wykrywania spalania zabronionych substancji dla pracowników Urzędu Gminy. Całkowity 

koszt projektu: 84 tys. zł, w tym 50% dofinansowania z Mazowieckiego Instrumentu 

Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019. 
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VII. Oświata 

Placówki oświatowe prowadziły działalność edukacyjną zgodnie z zaplanowanymi 

programami nauczania. 

 

 
Zespół Szkół w Starym Pilczynie 

 

 
Zespół Szkół w Izdebnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie z/s w Woli Łaskarzewskiej 

 

 
Szkoła Podstawowa w Krzywdzie
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Liczba nauczycieli, pracowników obsługi na dzień 31 grudnia 2019 roku  

w poszczególnych placówkach oświatowych 

Lp. Treść Zespół Szkół 
w Starym 
Pilczynie 

Zespół Szkół 
w Izdebnie 

Szkoła 
Podstawowa 
w Dąbrowie 

Szkoła 
Podstawowa 
w Krzywdzie 

1. Nauczyciele 27,28 etatu 23,27 19,62 10,81 

2. Pracownicy obsługi 11 10 8 2 
 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku obowiązek szkolny realizowało 418 uczniów, z tego  

w szkołach podstawowych 418, 70 dzieci w klasach „0” i 114 dzieci  

w przedszkolach. 

 

 

Liczba uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych 

Lp. Treść Zespół Szkół 
w Starym 
Pilczynie 

Zespół Szkół 
w Izdebnie 

Szkoła 
Podstawowa 
w Dąbrowie 

Szkoła 
Podstawowa 
w Krzywdzie 

1. Klasy I - VIII 140 89 140 49 

2. Klasy „O” 14 20 27 9 

3. Przedszkole 48 66   

 Razem 202 175 167 58 
 

Ogólna kwota poniesionych wydatków na oświatę na dzień 31 grudnia 2019 roku  

wynosi 8.921.547,12 zł, stanowi to 99,5% planu rocznego. 

 

Zespół Szkół w Starym Pilczynie       3.332.483,20 zł 

Zespół Szkół w Izdebnie                    2.102.996,78 zł  

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie       2.270.438,58 zł 

Szkoła Podstawowa w Krzywdzie     1.215.628,56 zł 

 

 

 

 

 

ZS Stary
Pilczyn ZS Izdebno

SP Dąbrowa
SP Krzywda

0
500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

Wydatki szkół 2019r.



Raport o stanie Gminy Łaskarzew za rok 2019 
 

19 
 

Dochody placówek oświatowych w 2019 roku 

1. Środki pochodzące z subwencji oświatowej  4.701.525,00 

2. Środki przekazane z budżetu gminy  4.005.239,21 

3. 
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z 
zakresie wychowania przedszkolnego  

161.345,00 

4. 
Środki na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, 
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe  

39.437,91 

5. Dotacja na realizację Rządowego Programu „Aktywna tablica” 14.000,00 

 

Wydatki w placówkach oświatowych na dzień 31 grudnia 2019 roku 

1. Dodatki wiejskie 325.300,00 

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.818.462,00 

3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 440.500,00 

4. Wynagrodzenia bezosobowe 1.390,55 

5. Składki na ubezpieczenia społeczne 1.068.919,00 

6. Składki na fundusz pracy 127.775,00 

7. Zakup materiałów i wyposażenia  170.250,00 

8. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 70.036,45 

9. Zakup usług remontowych 44.259,00 

10. Zakup energii, wody i gazu 154.745,00 

11. Zakup usług zdrowotnych 7.250,00 

12. Zakup usług pozostałych 118.079,00 

13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej  9.600,00 

14. Podróże służbowe krajowe 8.102,00 

15. Różne opłaty i składki 7.800,00 

16. Odpis na ZFŚS 319.669,00 

17. Zakup artykułów żywnościowych 271.000,00 

18. Szkolenia pracowników 3.000,00 

 

 

Działania podejmowane na rzecz poprawy infrastruktury oświatowej w 2019 roku: 

 W 2019 roku w placówkach zostały przeprowadzone drobne prace remontowe na 

ogólną kwotę 42.590,00 zł.  

 W Szkole Podstawowej w Dąbrowie została wykonana renowacja linii boisk, naprawa 

nawierzchni podłogi na hali sportowej na kwotę 9.790,00 zł, malowanie, 

szpachlowanie, uzupełnienie ubytków oraz gruntowanie ścian na hali sportowej  

– 20.000,00 zł.  

 W Zespole Szkół w Starym Pilczynie została naprawiona nawierzchnia poliuretanowa 

boiska – koszt naprawy wyniósł 3.600,00 zł. Wykonany został remont schodów  

i podestu przy hali sportowej – koszt tego remontu wyniósł 8.000,00 zł.  
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 W Szkole Podstawowej w Krzywdzie wykonany został remont sali lekcyjnej – 

uzupełnienie ubytków, gipsowanie pęknięć na ścianach, ułożenie paneli, koszt 

remontu wyniósł 1.200,00 zł. 

 Wydatki związane z zakupem środków czystości, druków, artykułów biurowych, 

prenumeraty czasopism, tonerów, materiałów hydraulicznych, wyposażenia, mebli 

wyniosły 133.845,55. W Zespole Szkół w Izdebnie – zakup kosy spalinowej (1.501,00 

zł), Szkole Podstawowej w Dąbrowie – zakup projektora (1.187,00 zł), obieraczki do 

ziemniaków (2.704,77 zł), mebli (4.391,00 zł), Zespole Szkół w Starym Pilczynie – 

zakup szafy chłodniczej (3.350,48 zł), monitorów interaktywnych (17.500,00 zł), 

Szkole Podstawowej w Krzywdzie – zakup stolików i krzeseł (5.549,03 zł), 

komputerów, monitora i drukarki (9.710,00 zł), mebli (1.390,00 zł), ponadto dla 

Szkoły Podstawowej w Krzywdzie dokonano zakupu paneli oraz bramki – koszt 

zakupu wyniósł 3.503,08 zł.  

 Dokonano wydatku na kwotę 28.928,43 na zakup pomocy dydaktycznych i książek do 

bibliotek.  

 W roku 2019 realizowany był Rządowy program „Aktywna tablica”, skierowany dla 

szkół posiadających dostęp do Internetu na poziomie, co najmniej 30 mb/s (2017)  

i szkół z planowanym przyłączeniem do szerokopasmowego Internetu (2018/2019). 

Program realizowany był w Zespole Szkół w Starym Pilczynie. Placówka otrzymała 

dotację w wysokości 14.000,00 zł, z własnych środków dołożono 3.500,00 zł.  

Za łączną kwotę 17.500,00 zł zakupiono 2 monitory interaktywne. 

 W celu poprawy lokalnej infrastruktury sportowej znajdującej się przy szkołach  

w gminie Łaskarzew planowana jest budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół  

w Izdebnie i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie  

z/s w Woli Łaskarzewskiej. Uzasadnieniem inwestycji jest brak odpowiedniej 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Łaskarzew. Szkoły nie posiadają 

odpowiedniego zaplecza pozwalającego naprowadzenie zajęć wychowania fizycznego 

i pozalekcyjnych zajęć sportowych w odpowiednich warunkach. 

Gmina nie ustaje w staraniach, aby otrzymać dofinansowanie zewnętrzne  

na ww. inwestycje, które poprawiły funkcjonowanie szkolnictwa w gminie, ze 

względu na to, że ich koszt jest wysoki i przekracza możliwości finansowe jst (ok. 2,8 

mln zł). W związku z tym w roku 2019 został złożony wniosek o przyznanie 

dofinansowania w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej 

infrastruktury sportowej EDYCJA 201”. Niestety wniosek nie uzyskał 

dofinansowania, dlatego w roku bieżącym został złożony po raz drugi. 

 

VIII. Kultura 

Działalność Gminnego Domu Kultury w Starym Helenowie i jego filii ma na celu 

integrację międzypokoleniową oraz integrację mieszkańców różnych miejscowości.  

Ważne jest także budowanie poczucia dumy z miejsca pochodzenia, zamieszkania, poprzez 

przygotowanie oferty dydaktyczna z zakresu edukacji lokalnej.  
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Gminny Dom Kultury w Starym Helenowie swoją działalność rozpoczął dnia 15 lutego 

2011 roku, Uchwałą nr IV/12/11 Rady Gminy Łaskarzew. 

Działa na podstawie Statutu Gminnego Domu Kultury w Starym Helenowie nadanego 

Uchwałą nr VI/25/11 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 1 marca 2011 roku. 

W  jego struktury włączono Wiejskie Domy Ludowe  istniejące i działające na terenie gminy 

od wielu lat: 

 Wiejski Dom Ludowy w Sośnince – 1 pracownik na ½ etatu 

 Wiejski Dom Ludowy w Uścieńcu-Krzywdzie – 1 pracownik na ¾ etatu  

 Wiejski Dom Ludowy w Lewikowie- 1 pracownik na ½  etatu 

 Wiejski Dom Ludowy w Budach Krępskich – 1 pracownik na ½ etatu 

 Dom Kultury w Starym Helenowie – 1 pracownik na 1 etat,  który jest jednocześnie 

Dyrektorem. 

Obsługa księgowa prowadzona była przez  upoważnionego pracownika Urzędu Gminy 

Łaskarzew. 

Wśród zajęć zorganizowanych i współorganizowanych  dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

przez Gminny Domu Kultury w Starym Helenowie i jego filie w 2019 roku to: 

 Ferie zimowe: Stary Helenów, Budy Krępskie, Lewików, Sośninka,  

Uścieniec-Krzywda: 

 W świetlicach w czasie ferii prowadzone były we własnym zakresie 

różnorodne zajęcia: plastyczne, kulinarne, decoupage, gry i zabawy.  

 W Uścieńcu-Krzywdzie i w Starym Helenowie odbyły się przedstawienie 

teatralne dla dzieci w wykonaniu aktorów z teatru z Krakowa. 

 Zorganizowano wycieczki dla dzieci przy współpracy Gminy Łaskarzew  

i Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Gminy Łaskarzew „Sięgamy 

Sukcesu”: 

 Warszawa – zwiedzanie Muzeum Paleologiczne, kino - film  

pt. „Bumblebee”,  

 Garwolin, Borowie – wyjazd do kina na bajkę „Sekretny świat kotów” 

oraz na kręgielnię do Borowia, 

 Radom – głównym punktem wyjazdu była wizyta w Teatrze 

Powszechnym im. Jana Kochanowskiego, gdzie dzieci obejrzały 

spektakl „Ania z Zielonego Wzgórza”, ponadto dzieci aktywnie 

spędziły czas w parku trampolin, 

 Warszawa – wyjazd dla najmłodszych uczestników projektu „Ferie na 

wsi” do papugarni i do sali zabaw. 

 Pomoc w organizacji Gminnego Spotkania Noworocznego organizowanego przez 

Gminę Łaskarzew w OSP Wola Łaskarzewska. 

 Po raz pierwszy zorganizowano w świetlicy w Uścieńcu „Ostatki na ludowo”. Ostatki 

na ludowo to impreza integracyjna podczas której goście sięgnęli do tradycji 

przodków, wspólnie bawili się i biesiadowali. Podczas imprezy odbył się również 

Przegląd Twórczości Ludowej Gminy Łaskarzew. 
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 W świetlicach w Budach Krępskich, Lewikowie, Uścieńcu, Sośnince i Starym 

Helenowie organizowane były spotkania z okazji Dnia Kobiet. 

 W Starym Helenowie odbyły się warsztaty zdobienia pisanek. Warsztaty 

poprowadziła Pani Anna Kicman – lokalna artystka. 

 Gminne Święto Rodziny w Starym Pilczynie zorganizowane we współpracy z Gminą 

Łaskarzew, Radą Rodziców z Zespołu Szkół w Starym Pilczynie, Gminną Biblioteką 

Publiczną w Nowym Pilczynie. 

 Zajęcia wakacyjne „Lato na wsi”: Budy Krępskie, Stary Helenów, Sośninka, 

Lewików, Uścieniec-Krzywda. 

 W czasie wakacji w każdej świetlicy prowadzone były zajęcia wakacyjne  

z dziećmi. Dzieci wykonywały prace plastyczne, rękodzielnicze, brały udział 

w warsztatach robienia mydełek, własnoręcznie wykonywały bransoletki  

i kolczyki. Dużą popularnością wśród dzieciaków cieszyły się zajęcia 

kulinarne, podczas których dzieci samodzielnie wykonywały zapiekanki, 

pizzę, babeczki, jagodzianki i desery lodowe.  

 Dzieci odwiedziły pracownię garncarską lokalnych twórców ludowych  

w Leokadii, gdzie wzięły udział w zajęciach ceramiczno – garncarskich. 

 Zorganizowano wycieczki we współpracy z Gminą Łaskarzew  

i Stowarzyszeniem „Sięgamy Sukcesu”: 

 Warszawa - Centrum Nauki Kopernik, 

 Muzeum Wsi Łowickiej w Maurzycach, udział w warsztatach  

z kaligrafii, basen w Mszczonowie, 

 Warszawa ZOO, 

 Farma Iluzji.  

 Piknik na zakończenie wakacji 

W Starym Helenowie odbył się piknik dla dzieci na zakończenie zajęć 

wakacyjnych prowadzonych w świetlicach i bibliotekach na terenie Gminy 

Łaskarzew. Wzięło w nim udział 160 dzieci z Gminy Łaskarzew. Podczas 

spotkania dzieci miały okazję skorzystać z wielu atrakcji. Były dmuchane 

zjeżdżalnie, malowanie twarzy, zabawy animacyjne, gry i zabawy, grill, wata 

cukrowa, popcorn, oraz słodki poczęstunek. Dodatkową atrakcją były 

odwiedziny strażaków z OSP Wola Łaskarzewska, dzięki nim dzieci mogły 

zobaczyć jak wygląda wyposażenie samochodu strażackiego. Największą 

jednak atrakcją było rozciąganie węży i „lanie  wody”. 

 Dożynki Gminno-Parafialne - corocznie GDK jest koordynatorem Święta Plonów, 

gdzie wspólnie dziękujemy wszystkim rolnikom i całej społeczności rolniczej za ich 

pracę i trud poniesiony podczas żniw. Tym razem imprezę zorganizowano w Woli 

Łaskarzewskiej. Dożynki Gminy Łaskarzew przeszły do historii jako niezwykle udana 

i bogata w atrakcje impreza, która zgromadziła wielu mieszkańców gminy. 

Uroczystość upłynęła w miłej atmosferze pod szyldem wielu wrażeń i dobrej zabawy, 

przy bardzo pięknej pogodzie. 

 Mikołajki dla dzieci z Gminy Łaskarzew zorganizowane wspólnie  

ze Stowarzyszeniem Społeczno – Kulturalnym Gminy Łaskarzew „Sięgamy Sukcesu”, 
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Gminną Biblioteką Publiczną w Nowym Pilczynie, oraz Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Główną atrakcją spotkania były zabawy  

i animacje prowadzone przez animatorki, przebrane za postacie z kreskówek Disneya. 

Dzieci odwiedził Mikołaj i obdarował każde dziecko słodkim upominkiem.  

 Warsztaty bożonarodzeniowe – w GDK w Lewikowie zorganizowano pokaz 

„Wykonywania kompozycji  bożonarodzeniowych”, którego celem było 

zaprezentowanie i nauczenie uczestników tworzenia własnych, przepięknych 

stroików. 

 Współorganizowanie „Spotkania opłatkowego” dla starszych i samotnych 

mieszkańców Gminy Łaskarzew. Spotkanie zostało zorganizowane po raz czwarty. 

 

Gminny Dom Kultury współpracuje z Klubem Senior plus, gdzie w ramach 

współpracy prowadzi warsztaty dla seniorów, min: warsztaty z rękodzieła, decoupage, 

robienia kwiatów z bibuły i itp. 

Wszyscy pracownicy GDK wzięli udział w szkoleniach „Ja w internecie”, a ponadto 

w ramach współpracy z GBP w Nowym Pilczynie wzięli udział w projekcie „O finansach  

w bibliotece”, gdzie prowadzili szkolenia z zakresu edukacji finansowej dla osób w wieku 

50+ . 

W świetlicach prowadzone są punkty biblioteczne z wykorzystaniem zbiorów 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie. Świetlice udostępniane są na cele 

sołeckie, są miejscem spotkań, zebrań, święcenia pokarmów i spotkań modlitewnych. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Pilczynie oraz jej filie w Dąbrowie  

i Izdebnie stanowią ważny ośrodek kulturalny dla lokalnej społeczności, będąc miejscem 

spotkań i integracji mieszkańców. 

Stan księgozbioru  

na dzień 31.12.2019r. wynosił ogółem 26.465 woluminów, w tym: 

 literatura piękna dla dorosłych                 11.940 wol.   

 literatura piękna dla dzieci i młodzieży      8.850 wol. 

 literatura z innych działów                        5.675  wol. 

Stan zbiorów specjalnych 260 wol., w tym 139 audiobooki. 

 

Ogółem do bibliotek przybyło 1.539 woluminów książkowych na sumę 32.000 zł. 

 Ze środków samorządowych zakupiono  854 wol. (19.000 zł).  

 Ze środków Ministra Kultury zakupiono 685 wol. (16.000 zł).  

Struktura zakupu książek  (ogółem 1.539 wol.) w 2019r.: 

 literatura piękna dla dzieci   1036 wol. 

 literatura dla dorosłych         905 wol. 

 literatura z innych działów     112 wol. 

Czytelnictwo 

W ciągu 2019 roku w 3 bibliotekach i 5 punktach zarejestrowano 892 czytelników.  

To o 15 osób więcej niż w roku poprzednim. 

Czytelnicy według grup wiekowych: 
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 do lat 5              40 

 6 – 12 lat          188 

 13 – 15 lat          98 

 16 – 19 lat          71 

 20 – 24 lata        78 

 25 – 44 lata      209 

 45 – 60 lat         113 

 powyżej 60 lat   95 

Czytelnicy według zajęcia: 

 osoby uczące się  390 

 osoby pracujące   292 

 pozostali               210 

Udostępnianie zbiorów 

W 2019 roku wypożyczono 12.026 woluminów (na zewnątrz).  

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz jest następująca: 

 literatura piękna dla dorosłych   7.120 wol. 

 literatura piękna dla dzieci         4.146 wol. 

 literatura z innych działów            760 wol. 

Wypożyczenia książek na miejscu 1.446 wol. 

Biblioteki odwiedziło 18.165 osób. 

Udzielono 1.163  informacji. 

Poza książkami w bibliotekach prowadzone jest wypożyczanie czasopism, które cieszy się 

ogromnym powodzeniem wśród czytelników. Zakup prasy przez mieszkańców wsi jest 

dużym wydatkiem i utrudnieniem, gdyż nie mają oni bieżącego dostępu do Kiosków Ruchu. 

Prenumerowane są następujące czasopisma: Przyjaciółka, Poradnik domowy, Pani domu, 

Twój Głos, Victor gimnazjalista, Kumpel, Poradnik bibliotekarza, Wieś Mazowiecka, Nasze 

Sprawy, Biblioteka Publiczna. 

Struktura wypożyczeń czasopism: 

 na miejscu    1.135 

 na zewnątrz     840. 

 

Działalność kulturalno-edukacyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie  

w 2019 r. to m.in.: 

 Ferie w bibliotece – Biblioteka w Pilczynie oraz Filie w Dąbrowie i Izdebnie 

zorganizowały w czasie ferii zimowych cykl warsztatów dla dzieci. Były to zajęcia 

plastyczne, rękodzielnicze i kulinarne oraz 4 wycieczki edukacyjne: do Teatru  

w Radomiu na spektakl „Ania z Zielonego Wzgórza” i parku trampolin, do Warszawy 

- Sala zabaw, papugarnia, kino, galeria handlowa, do Garwolina do kina i na 

kręgielnię. Wyjazdy współorganizowane były z Gminą Łaskarzew, GDK w Starym 

Helenowie i Stowarzyszeniem SIĘGAMY SUKCESU. Łącznie brało udział 100 

dzieci. 

 JAK POWSTAJE KSIĄŻKA – warsztaty edukacyjne z autorką książek dla dzieci 

Joanną Tyluś zorganizowane w 4 szkołach – 120 dzieci, 
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 2 lekcje biblioteczne – w bibliotece w Pilczynie dla przedszkolaków – 40 dzieci, 

 Lekcja biblioteczna w Filii w Izdebnie dla uczniów klas 1, 2, 3 – 40 dzieci, 

 Wystawa „Stanisław Moniuszko – to jest mój rok”, 

 Projekt „Mała książka wielki człowiek” – popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci 3-6 

lat i ich rodziców – 80 osób, 

 BAJKOWE ŚRODY W BIBLIOTECE cykliczne (raz w tygodniu) zajęcia  

w bibliotece w Pilczynie prowadzone w każda środę dla przedszkolaków,  

 Warsztaty wielkanocne Filii w Izdebnie – pisanki i karty wielkanocne – 45 osób, 

 Warsztaty wielkanocne Filii w Dąbrowie – karty wielkanocne – 15 osób, 

 3 lekcje biblioteczne – w bibliotece w Pilczynie dla klas 1,2,3 Szkoły Podstawowej  

w Starym Pilczynie – 50 osób, 

 Lekcja biblioteczna w Filii w Dąbrowie dla klas 0 Szkoły w Dąbrowie – 20 dzieci, 

 Gminny Konkurs Recytatorski im. K. Makuszyńskiego dla dzieci – 25 osób, 

 Poczytajmy razem – zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków w Izdebnie  

i w Starym Pilczynie – 80 dzieci, 

 Spotkanie z pisarką Izabelą Krasińską dla dorosłych – 20 osób,  

 Spotkanie z pisarką Agatą Kołakowską dla dorosłych – 25 osób, 

 Spotkanie z podróżnikiem i pisarzem Piotrem Strzeżyszem  dla dorosłych  

– 20 osób, 

 Czytanie Narodowe – uczniom szkoły w Krzywdzie czytano nowelkę Latarnik H. 

Sienkiewicza – 30 osób, 

 Gminne Święto Rodziny współorganizowany z GDK w Starym Helenowie  

i Stowarzyszeniem SIĘGAMY SUKCESU – 200 osób, 

 Lato w bibliotece – Biblioteka w Pilczynie oraz Filie w Dąbrowie i Izdebnie 

zorganizowały w czasie cykl warsztatów dla dzieci. Były to zajęcia plastyczne, 

rękodzielnicze i kulinarne oraz  wycieczki edukacyjne: warsztaty garncarskie  

u Państwa Kicmanów, warsztaty historyczne, do warszawskiego ZOO, do Farmy Iluzji 

w Mościskach, do Piaseczna (kolejka wąskotorowa), do Muzeum Wsi Łowickiej  

i basen w Mszczonowie. Wyjazdy współorganizowane były z Gminą Łaskarzew, 

GDK w Starym Helenowie i Stowarzyszeniem SIĘGAMY SUKCESU – 120 dzieci, 

 Projekt „Posmakuj Matematyki!”, który dofinansowała Fundacja mBanku  

w kwocie 3.600 zł. Celem projektu był rozwój wiedzy matematycznej i zwiększenie 

umiejętności logiczno-matematycznych wśród osób w wieku 7-13 lat oraz 

zagospodarowanie wakacyjnego czasu wolnego dla w/w grupy poprzez udział  

w ciekawych zajęciach, w których uczą się przez zabawę i poznanie. 35 dzieci 

uczestnicząc w kreatywnych warsztatach poznało i zrozumiało pojęcia matematyczne, 

które wykorzystają na lekcji matematyki oraz w życiu codziennym. Tematy zajęć: 

matematyka w kuchni, origami, biblioteka w miniaturze, zmierzmy siebie, zagadkowe 

łamanie głowy, mały chemik. Uczestnicy doszli do wniosku, że matematyka to 

królowa nauk, która otacza nas wszędzie i warto się jej uczyć. Każdy dzień zajęć to 

też gry, zabawy i animacje integracyjne uczące współpracy, spostrzegawczości  

i logicznego myślenia. Połączenie nauki z zabawą dało uczestnikom wiele korzyści  

i pożytku. Dzieci odwiedziły Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, gdzie 
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poznawały prawa nauki poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na 

interaktywnych wystawach „Zmierz się”.  

 Piknik rodzinny na zakończenie wakacji współorganizowany z GDK w Starym 

Helenowie i Stowarzyszeniem SIĘGAMY SUKCESU – 150 dzieci, 

 Mikołajki Gminne dla dzieci  współorganizowany z GDK w Starym Helenowie  

i Stowarzyszeniem SIĘGAMY SUKCESU – 200 dzieci, 

 Projekt „O finansach w…bibliotece – 6. edycja” – warsztaty komputerowe i kurs 

zgłębiający wiedzę ekonomiczną dorosłych realizowane w GBP w Nowym Pilczynie  

i w Filii w Dąbrowie. Na zakończenie wyjazd do Warszawy (zwiedzanie Zamku 

Królewskiego, Starego Miasta i spektakl teatralny w Teatrze Komedia).  

Dotacja 4.400 zł z FRSI. Przeszkolono 64 osoby. 

 Warsztaty bożonarodzeniowe Filii w Dąbrowie – ozdoby choinkowe technika 

decupage – 11 osób. 

 
Wycieczka do teatru w Radomiu 

 

 
Wycieczka do ZOO 

 

 

 
Magiczne Ogrody 

 

 
Skansen w Maurzycach 

 

 

Za swoją działalność w 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Pilczynie 

otrzymała nagrodę Laur 2019 przyznawaną corocznie przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę 

Publiczną w Garwolinie. Komisja przyznająca wyróżnienie doceniła zaangażowanie całego 

zespołu wraz z filiami, wykorzystanie środków samorządowych, pozyskiwanie funduszy 

pozabudżetowych oraz osiągnięcie wysokich wskaźników czytelnictwa. 
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Działania podejmowane na rzecz poprawy infrastruktury kulturalnej w 2019 roku: 

W 2019 roku kolejny raz podjęto szereg działań inwestycyjnych i remontowych, 

których celem było poprawienie stanu obiektów użyteczności publicznej, w których 

świadczone są wobec mieszkańców gminy usługi kulturalne, edukacyjne i inne pozostające w 

gestii samorządu.  

W Celinowie została zakupiona działka, która w przyszłości miałaby służyć pod 

budowę świetlicy wiejskiej. Koszt zakupu wyniósł 29.997,64 zł. 

Mieszkańcy Budla ogromnym wkładem pracy społecznej zbudowali piękną, dużą 

(8m x 4m) altanę, która już w chwili obecnej służy im jako miejsce spotkań, gdzie mogą 

urządzić grilla i spędzić wolny czas w gronie rodziny i przyjaciół. Altana powstała na działce 

zakupionej w 2017 roku, która w przyszłości ma być przeznaczona pod budowę świetlicy 

wiejskiej. Konstrukcja wykonana została z drewna, pokryta gontami bitumicznymi, wykonano 

posadzkę z kostki brukowej. Zakup materiałów do budowy altany (drewno, gont) wyniósł 

blisko 10.786,44 zł i sfinansowany został w całości ze środków funduszu sołeckiego sołectwa 

Budel. W altanie została również ułożona kostka za 4.900 zł. 

Ponadto w roku ubiegłym na działce w Budlu powstał nowy obiekt w postaci 

dużego, blaszanego garażu. Elementy blaszane zostały zakupione ze środków funduszu 

sołeckiego, a podłoże z piachu i płytek betonowych wykonali mieszkańcy wsi, za co bardzo 

dziękujemy osobom, które chętnie pracowały w czynie społecznym. Koszt zakupu garażu 

wyniósł 6.285,30 zł. 

 

Przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowym Pilczynie również powstał duży 

garaż blaszany z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa Nowy Pilczyn. Całkowity koszt 

zakupu materiałów i montażu garażu wyniósł 7.408,02 zł i pokryty został w całości  

z  funduszu sołeckiego wsi Nowy Pilczyn.  

Podobny obiekt powstał również przy świetlicy wiejskiej w OSP Stary Pilczyn. 

Koszt zakupu materiałów do budowy i montażu garażu wyniósł 11.534,45 zł, z czego 

10.159,11 zł to środki funduszu sołeckiego Starego Pilczyna.  

 

Sołectwo Uścieniec i Krzywda po raz kolejny wspólnie zrealizowały zadanie, które 

będzie służyło mieszkańcom obu miejscowości. W ramach funduszu sołeckiego wsi Krzywda 

zakupiony został plac obok świetlicy wiejskiej o pow. 529 m
2
. Całkowity koszt zakupu wraz  

z kosztami notarialnymi i geodezyjnymi wyniósł 12.347,16 zł. Z kolei z funduszu sołeckiego 

Uścieńca wykonano zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej. W ramach zadania 

wykonana została wymiana gruntu na gł. ok 40-50 cm, wykarczowano oprócz tego  

ok. 50 karp, nawieziono piasek, i wykonano podbudowę z gruzobetonu (ponad 520 m
2
). 

Przebudowano ogrodzenie tak, żeby obejmowało nowy plac, zakupiono nowe elementy 

betonowe. Koszt całkowity zadania wyniósł 16.523,20 zł, ale wartość wykonanych robót jest 

znacznie wyższa. Dodatkowo Urząd Gminy dostarczył 3 wywrotki tłucznia na wyrównanie 

całego placu przy świetlicy. 
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Altana w Budlu

 
Plac przy świetlicy wiejskiej w Uścieńcu 

 
Świetlica wiejska w Lewikowie po modernizacji 

 
Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Starym Pilczynie 

 
Urządzenia siłowni  przy świetlicy wiejskiej w Grabinie 

 
Plac zabaw w Kacprówku 

 
Street Workout Park w Sośnince 

 
Świetlica wiejska w Dąbrowie 
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Plac przy świetlicy wiejskiej w Woli Rowskiej 

 

 
Ogrodzenie – WDL Stary Helenów 

 
Plac przy świetlicy wiejskiej w Zygmuntach 

 

 

 

W 2019 roku zostało zrealizowane zadanie pn. Modernizacja budynku świetlicy 

wiejskiej w Lewikowie. W ramach zadania została wykonana modernizacja budynku 

świetlicy wiejskiej w Lewikowie polegająca na wymianie pokrycia dachowego na budynku 

wraz ze wzmocnieniem konstrukcji. Powierzchnia dachu ok. 170 m2 posiada obecnie nowe 

pokrycie z blachodachówki. Zostały zamontowane rynny i rury spustowe. Ze względu na 

złożoność zadania, prace przy modernizacji dachu zostały wykonane przez wykonawcę 

zewnętrznego. Ponadto w ramach zadania została zakupiona wełna mineralna do ocieplenia 

stropu budynku. Usunięcie dotychczasowego pokrycia dachowego zostało wykonane 

społecznie przez mieszkańców sołectwa Lewików. Całkowity koszt zadania wyniósł 

29.165,12 zł, w tym 10 tys. zł. to środki dofinansowania z Mazowieckiego Instrumentu 

Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019, 13.165,12 zł – środki funduszu sołeckiego sołectwa 

Lewików, 6 tys. zł – środki budżetu gminy. 

 

Wykonane zostało również ogrodzenie wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Stary Pilczyn. W ramach zadania zostały zakupione materiały do wykonania ogrodzenia 

wokół świetlicy wiejskiej w Starym Pilczynie (przęsła metalowe z profilu gr. 5 mm  

i podmurówka betonowa – łączna długość 167,5 mb, 2 bramy przesuwne szer. 5 m, 1 furtka 

szer. 1 m oraz materiały budowlane do montażu ogrodzenia i niwelacji terenu). Wszystkie 
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prace przy montażu ogrodzenia zostały wykonane społecznie przez mieszkańców sołectwa 

Stary Pilczyn. Całkowity koszt zadania wyniósł 25 tys. zł, w tym 10 tys. zł to środki 

dofinansowania z MIAS MAZOWSZE 2019 i 15 tys. zł. – środki funduszu sołeckiego 

sołectwa Stary Pilczyn. 

 

W ramach doposażania obiektów użyteczności publicznej realizowano przede 

wszystkim budowę i wyposażenie bezpiecznych i nowoczesnych placów zabaw dla dzieci  

z uwzględnieniem elementów siłowni zewnętrznych  na świeżym powietrzu, które będą 

mogły być wykorzystane przez różne grupy mieszkańców gminy. W 2019 roku zostało 

zakupione i zamontowane wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Grabinie wraz 

z elementami siłowni zewnętrznej (karuzela platformowa z siedziskami i talerzem 

napędowym, huśtawka sprężynowa – śmigło, urządzenia do siłowni plenerowej – narciarz, 

drabinka fitness, motyl rozciągający, rowerek wolnostojący, i ławka dł. 135 cm). Prace 

porządkowe zostały wykonane społecznie przez mieszkańców sołectwa Grabina. Całkowity 

koszt zadania wyniósł 19.445,58 zł, w tym połowa środków to środki dofinansowania  

z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019, a druga część – 

środki funduszu sołeckiego sołectwa Grabina. 

 

Zrealizowano również zakup wyposażenia placu zabaw i siłowni plenerowej przy 

świetlicy wiejskiej w Kacprówku. W ramach zadania zostało zakupione i zamontowane 

wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Kacprówku 

(zestaw wielofunkcyjny, huśtawka jedno-siedziskowa, huśtawka sprężynowa – śmigło, 

urządzenie do siłowni plenerowej – orbitrek, urządzenie do siłowni plenerowej – wioślarz, 

urządzenie do siłowni plenerowej – rowerek wolnostojący, 2 ławki dł. 150 cm, stojak 

rowerowy na 3 stanowiska). Prace porządkowe i niwelacja terenu zostały wykonane 

społecznie przez mieszkańców sołectwa Kacprówek. Całkowity koszt zadania wyniósł 

29.263,07 zł, w tym 10 tys. zł. to środki dofinansowania z również z MIAS MAZOWSZE 

2019, a pozostała część – środki funduszu sołeckiego sołectwa Kacprówek. 

 

W 2019 roku została zrealizowana ponadto budowa Street Workout Park przy 

budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sośninka. W ramach zadania zostały zakupione 

elementy wyposażenia Street Workout Park do montażu przy budynku świetlicy wiejskiej  

w m. Sośninka. Zakupiono zestaw składający się z: drabinki poziomej – 1szt., drabiny 

pionowej – 1szt., poręczy równoległych – 1kpl., kół gimnastycznych – 1szt., ławeczki do 

ćwiczeń z drabinką – 1szt., drążków do podciągania – 5szt. i poręcze do pompek – 1 kpl. 

Ponadto zakupiona została tablica z regulaminem korzystania z obiektu, co ma szczególne 

znaczenie dla bezpieczeństwa korzystających z urządzeń. Montaż urządzeń, prace 

porządkowe i zagospodarowanie terenu zostały wykonane społecznie przez mieszkańców 

sołectwa Sośninka. Całkowity koszt zadania wyniósł 20 tys. zł, w tym 10 tys. zł to środki 

dofinansowania z MIAS MAZOWSZE 2019 i 10 tys. zł. – środki funduszu sołeckiego 

sołectwa Sośninka. Koszt zakupu materiałów do zagospodarowania terenu przy świetlicy 

wiejskiej w Sośnince (poza powyższym projektem) wyniósł 1.092,00 zł. 
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Ze środków funduszu sołeckiego wsi Budy Krępskie w kwocie 11.380 zł wykonano 

zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - WDL Budy Krępskie – ułożenie kostki 

brukowej i przebudowa systemu odwodnienia. 

 

Wykonano modernizację budynku świetlicy wiejskiej w OSP Dąbrowa polegająca na 

zadaszeniu istniejącego tarasu. Całkowity koszt zadania wyniósł 36.100 zł,  z czego 15.905,42 

zł to środki funduszu sołeckiego wsi Dąbrowa. 

 

W ramach zadania pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Rowskiej 

wykonane zostało m.in.: ułożenie podłogi z gresu w sali spotkań, pomieszczeniach zaplecza 

kuchennego i sanitarnego oraz w ciągach komunikacyjnych, wykonanie okładzin z płytek 

ceramicznych na ścianach zaplecza kuchennego i sanitarnego. Całkowity koszt zadania 

wyniósł 24.122,97 zł i został sfinansowany z funduszu sołeckiego wsi Wola Rowska. 

Wykonano również roboty budowlane w pomieszczeniu zajmowanym przez OSP Wola 

Rowska polegające na: licowaniu ścian i sufitów oraz wykonaniu zabudowy z płyty g-k. 

Koszt robót i materiałów wyniósł 11.708,41 zł. Ponadto przy świetlicy wiejskiej w Woli 

Rowskiej w roku ubiegłym zostało wykonane zagospodarowanie terenu, jako niezbędny etap 

rozbudowy budynku, umożliwiający bezpieczne użytkowanie budynku. Koszt wykonanych 

prac budowlanych wyniósł 39.988 zł. 

 

Mieszkańcy Starego Helenowa w ramach funduszu sołeckiego wsi zakupili materiały 

do ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej – WDL Stary Helenów za kwotę 14.842,54 zł  

(z czego 12.616 zł to środki funduszu sołeckiego), natomiast całą pracę przy montażu 

zakupionych elementów wykonali społecznie. Powstało ok. 160mb ogrodzenia panelowego 

wraz z bramą i furtką. Ponadto w ramach prac społecznych mieszkańcy  uporządkowali teren 

przy budynku i wykonali wyrównanie drogi gminnej przebiegającej przed obiektem,  

na długości ok. 250mb. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z funduszu sołeckiego wsi Zygmunty zrealizowano zakup materiałów do 

zagospodarowania terenu wokół świetlicy: kostka brukowa, beton, kruszywo, rośliny 

ozdobne. Całkowity koszt zakupu wyniósł 14.935,88 zł, natomiast wykonanie 

zagospodarowania zostało wykonane społecznie przez mieszkańców. 
 

Z pozostałych zadań zrealizowanych m.in. w ramach funduszy sołeckich 

poszczególnych miejscowości zakupiono  i zrealizowano m.in.:  

 namiot i krzesła dla sołectwa Dąbrowa (1.613,84 zł), 

 pokrowce na krzesła do świetlicy wiejskiej w Grabinie (3.247,20 zł), 

 termę do świetlicy wiejskiej w Izdebnie (1.314,65 zł), 

 krzesła do wyposażenia namiotu dla sołectwa Stary Helenów (2.739,00 zł), 

 AGD dla sołectwa Ksawerynów (4.135,00 zł), 

 toaletę drewnianą z wyposażeniem do świetlicy w Lipnikach (1.952,52 zł), 

 namiot dla sołectwa Nowy Pilczyn (1.810 zł),  

 wyposażenie do GBP w Nowym Pilczynie – materiały, AGD – 10.140,00 zł, 
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 namiot z wyposażeniem dla sołectwa Wola Łaskarzewska (2.500 zł), 

 materiały i wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Woli Łaskarzewskiej (21.001,77 zł), 

 wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Zygmuntach (1.075,30 zł). 

 

Wydarzenia i uroczystości 

Organizacje i stowarzyszenia społeczne działające na terenie Gminy Łaskarzew stanowią 

bardzo ważny element życia kulturalnego i społecznego lokalnej społeczności. Zgodnie ze 

swoimi celami prowadzą one bardzo różnorodną działalność na rzecz mieszkańców Gminy. 

Wśród podejmowanych przez organizacje społeczne działań warto jest wymienić: 

aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego, promowanie gminy oraz regionu i jego 

mieszkańców, wspieranie rozwoju kulturalno-sportowego i oświatowego, ochrona 

dziedzictwa kulturowego na rzecz zachowania lokalnej historii i tradycji, ochrona 

przeciwpożarowa i udział w akcjach ratowniczych.  

W roku 2019 bardzo widoczna jest  w dalszym ciągu rosnąca aktywność społeczna 

mieszkańców gminy Łaskarzew. Przejawia się to przede wszystkim w zaangażowaniu ich 

 w realizację przedsięwzięć z funduszu sołeckiego oraz w organizację różnorakich imprez, 

będących najczęściej realizacją inicjatyw oddolnych podejmowanych przez grupy 

mieszkańców, m.in.: 

Styczeń: 

 2 stycznia – Jasełka w świetlicy wiejskiej w Uścieńcu zorganizowane  

przez społeczność Szkoły Podstawowej w Krzywdzie, 

 4 stycznia – Jasełka w świetlicy wiejskiej w Izdebnie zorganizowane  

przez społeczność Zespołu Szkół w Izdebnie, 

 6 stycznia – VII Parafialny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Zespole Szkół w Starym 

Pilczynie, 

 18 stycznia – Dzień Babci i Dziadka w świetlicy wiejskiej w Izdebnie, 

 19 stycznia – Gminne Spotkanie Noworoczne w Woli Łaskarzewskiej, 

 20 stycznia – Dzień Babci i Dziadka w świetlicy wiejskiej w Uścieńcu, 

 25 stycznia – Dzień Babci i Dziadka w SP Dąbrowa, 

 26 stycznia – Bal Seniora w świetlicy wiejskiej w Uścieńcu, 

Luty: 

 16 lutego – Ostatki na Ludowo w Uścieńcu zorganizowane przez Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne Gminy Łaskarzew SIĘGAMY SUKCESU, 

 28 lutego – patriotyczne uroczystości upamiętniające najczarniejszy dzień w wojennej 

historii gminy tj. Pacyfikację wsi Wanaty 28.02.1944 roku zorganizowane przez 

społeczność Szkoły Podstawowej w Dąbrowie z/s w Woli Łaskarzewskiej, 

Marzec: 

 1 marca – Msza Święta i złożenie kwiatów przy kościele w Łaskarzewie z okazji 

obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,  

 Obchody Dnia Kobiet organizowane przez poszczególne sołectwa i jednostki OSP, 

Kwiecień: 

 21 kwietnia – Rezurekcja ze Strażakami, 
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 28 kwietnia – Piknik Rodzinny organizowany przez Stowarzyszenie Kacprowianki,  

Maj: 

 1 maja – zawody wędkarskie o Puchar Wójta na stawie w Łaskarzewie, 

 3 maja – Święto Konstytucji – Msza święta i złożenie kwiatów przed pomnikiem  

w Łaskarzewie, współorganizacja XXV biegu „Sprawny bo trzeźwy – trzeźwy  

bo sprawny”, 

 12 maja – Gminne Święto Strażaka organizowane w OSP Uścieniec-Krzywda, 

 22 maja – otwarcie Przystanku Leokadia, 

 30 maja – Dzień Dziecka w SP Krzywda,  

Czerwiec: 

 1 czerwca – Dzień Rodziny w Grabinie i Piknik Rodzinny w Budlu, 

 2 czerwca – Powiatowy Dzień Seniora w Ewelinie, 

 3 czerwca – Dzień Dziecka w SP Dąbrowa, 

 9 czerwca – Festyn Charytatywny dla Karolka Szaniawskiego w Zespole Szkół  

w Starym Pilczynie, 

 17 czerwca – Bal Absolwentów Zespołu Szkół w Starym Pilczynie, 

 23 czerwca – uroczystość nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej w Starym 

Pilczynie oraz Gminne Święto Rodziny, 

 24 czerwca – Dzień Snajpera na boisku w Krzywdzie, 

 30 czerwca – Gmino-Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze w Łaskarzewie, 

Lipiec: 

 7 lipca – Pielgrzymka Sołtysów do Lichenia, 

 12 lipca – Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej przy Pomniku  

w Wanatach, 

Sierpień: 

 1 sierpnia – Msza Św. i śpiewanie piosenek powstańczych przed kościołem  

w Łaskarzewie z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Powstania 

Warszawskiego, 

 17-18 sierpnia – Dni Łaskarzewa, 

 25 sierpnia – Dożynki Gminno-Parafialne w Woli Łaskarzewskiej, 

 31 sierpnia – Msza grupy AA w Łaskarzewie, 

Wrzesień: 

 1 września – uroczystości w kościele parafialnym w Łaskarzewie z okazji 80. rocznicy 

wybuchu II wojny światowej, 

 9 września – Dożynki Powiatowe w Miętnem, 

 14 września – Uroczystości „Polska pod Krzyżem” w Kościele Parafialnym  

w Łaskarzewie, 

 20 września – spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu w OSP  

w Izdebnie, 

 23 września – ślubowanie I klasy w Szkole Podstawowej w Izdebnie, 

Październik: 

 11 października – ślubowanie I klasy w Szkole Podstawowej w Starym Pilczynie, 
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 16 października – ślubowanie I klasy w Szkole Podstawowej w Dąbrowie, 

 24 października – Gminny Dzień Edukacji Narodowej, 

 29 października – pasowanie na przedszkolaka w Przedszkolu w Izdebnie, 

Listopad: 

 2 listopada – Zaduszki Strażackie na cmentarzu w Łaskarzewie, 

 8 listopada – I Festiwal Piosenki Żołnierskiej w Krzywdzie, 

 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości w Łaskarzewie – Msza Św.  

i uroczystości pod pomnikiem w Alejkach, 

 12 listopada - Akademia środowiskowa z okazji Święta Niepodległości przygotowana 

przez ZS w Izdebnie w świetlicy OSP Izdebno, 

 23 listopada – Andrzejki w świetlicy wiejskiej w OSP Melanów, 

 28 listopada – uroczystość jubileuszu 60-lecia i 50-lecia Pożycia Małżeńskiego par  

z terenu gminy w Szkole Podstawowej w Dąbrowie z/s w Woli Łaskarzewskiej, 

Grudzień: 

 14 grudnia – 10-lecie Klubu Snajper Sośninka, 

 15 grudnia – II Łaskarzewski Jarmark Bożonarodzeniowy, 

 17 grudnia – uroczysta wigilia w Klubie Seniora, 

 18 grudnia – spotkanie opłatkowe dla starszych i samotnych w świetlicy wiejskiej  

w OSP Dąbrowa, 

 21 grudnia – Msza św. dla samorządowców w Łaskarzewie. 

 
Jasełka Szkoły Podstawowej w Krzywdzie 

 
Jasełka Zespołu Szkół w Izdebnie 

 

 
Gminno-Parafialny Przegląd Kolęd i Pastorałek 

 
Dzień Babci i Dziadka w Izdebnie 
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Dzień Babci i Dziadka w Krzywdzie 

 
Spotkanie Noworoczne w Woli Łaskarzewskiej 

 
Ostatki na ludowo 

 
Wanaty 2019 

 

 
Dzień Strażaka w OSP Uścieniec-Krzywda 

 
Otwarcie Przystanku Leokadia 

 
Zawody Sportowo-Pożarnicze w Łaskarzewie 

 
Uroczystość nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej w 

Starym Pilczynie 
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Dożynki Gminno-Parafialne 

 
Uroczystość jubileuszu 60-lecia i 50-lecia Pożycia Małżeńskiego 

 
Gminny Dzień Edukacji 

 
Uroczystości „Polska pod Krzyżem” 

 
I Festiwal Piosenki Żołnierskiej w Krzywdzie 

 
Spotkanie opłatkowe dla starszych i samotnych 

 

Działalność Klubu Senior+ w 2019 roku polegała na motywowaniu seniorów  

do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych. Była okazją 

do wspólnego spędzania czasu, rozmów i spotkań ze specjalistami. Przynależność do Klubu 

dała seniorom przede wszystkim możliwość spędzania czasu w miłym towarzystwie, 

rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. Klub oferował ciekawe zajęcia w tworzonych 

kołach zainteresowań i sekcjach, przez taniec i śpiew, a na robótkach ręcznych skończywszy. 

Klubowicze mogli razem ćwiczyć, uprawiając różne dyscypliny sportowe, spacerując  

i zwiedzając Polskę. Wpłynęło to na wzrost ich aktywności w życiu kulturalnym gminy – 

wspólnie organizują wyjazdy do kina i teatru, sami stawali na scenie, prezentując swoje 

talenty wokalne czy aktorskie. Życie Klubu uatrakcyjniały będą imprezy organizowane  

z okazji świąt czy rocznic. Zapisanie się do Klubu Seniora pozwoliło na zerwanie z nudą.  

Do Klubu Seniora, mającego siedzibę w miejscowości Zygmunty, utworzonego  

w 2018 roku należą mieszkańcy gminy Łaskarzew w ilości 30 osób. 
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Zajęcia w klubie odbywają się 2 razy w tygodniu. Średnio uczestniczy w nich  

ok. 25 osób. Seniorzy uczestniczą w wyjazdach do kina, na kręgielnię i basen. Mają zajęcia 

muzyczne i plastyczne, wyjazdy do teatru i na wycieczki krajoznawcze. Podczas zajęć 

przygotowują się do występów na lokalnych imprezach (Ostatki na ludowo, Dożynki Gminne, 

Powiatowy Zlot Klubów Seniora, Gminny Dzień Rodziny itp.), grają w gry planszowe, uczą 

się obsługi komputera, wspólnie gotują, pieką). Biorą udział w warsztatach ceramicznych, 

florystycznych, spotkaniach z pisarzem, policjantem itp. 

Klub seniora w gminie Łaskarzew jest swoistego rodzaju przestrzenią dla ludzi  

z pomysłami, którzy chcą coś zrobić na rzecz swojej wioski, miejscowości czy gminy. 

Wspólne spotkania naszych seniorów pozwalają aby z pomysłów rodziły się projekty  

i działania. Seniorzy są aktywni zarówno na terenie gminy jak i poza nią. W czerwcu 

ubiegłego roku wzięli udział w I Powiatowym Festynie Klubów Seniora i Klubów Emerytów, 

który odbył się na terenie ścieżki ekologicznej w Hucie Garwolińskiej. Nasi seniorzy w tym 

dniu mieli okazję do zaprezentowania swoich muzycznych i wokalnych talentów, porywając 

zgromadzoną publiczność swoim żywiołowym wykonaniem przygotowanych piosenek. 

 
Nasi seniorzy na Powiatowym Festynie Klubów Seniora i Klubów Emerytów w Hucie Garwolińskiej 

 

W roku 2019 Gmina otrzymała dotację w ramach programu wieloletniego „Senior+” 

na lata 2015-2020 edycja 2019,  Modułu II na realizację zadania pn. „Zapewnienie 

funkcjonowania Klubu „Senior+” w Gminie Łaskarzew w 2019 roku”, w kwocie 26.080,00 

zł, co stanowi 40% kosztów jego realizacji. 

Ważnym działaniem Gminy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych 

mieszkańców był zrealizowany z powodzeniem  w 2019 roku projekt grantowy  

pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" ze 

środków Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"  

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 
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Na początku roku Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do operatora programu 

– Fundacji „Legalna Kultura” i pozyskała na ten cel 100% wsparcia finansowego  

(150.000 zł). Wymiernym efektem udziału w projekcie był zakup aż 24 komputerów, które po 

zakończeniu projektu zostały przekazane wszystkim szkołom z terenu gminy. 

W Szkole Podstawowej w Dąbrowie z/s w Woli Łaskarzewskiej, Zespole Szkół  

w Starym Pilczynie i Zespole Szkół w Izdebnie w okresie od 16 marca do 15 września  

2019 roku trwał cykl bezpłatnych szkoleń w ramach realizowanego projektu. Licząca  

268 osób grupa odbyła szkolenia komputerowe w następującej tematyce: „Rodzic  

w internecie”; „Mój biznes w sieci”; „Moje finanse i transakcje w sieci”; „Rolnik w sieci”; 

„Działam w sieciach społecznościowych”; „Tworzę własną stronę internetową (blog)”; 

„Kultura w sieci”. 

W 2019 roku po raz pierwszy w historii Gminy Łaskarzew Rada Gminy Łaskarzew 

nadała tytuły „Honorowy Obywatel Gminy Łaskarzew” i „Zasłużony dla Gminy Łaskarzew”. 

Statuetki i Akty Nadania zostały wręczone podczas Gminno - Parafialnych Dożynek  

w Woli Łaskarzewskiej.  

Tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Łaskarzew” otrzymali: 

 Ks. Eugeniusz Syczewski  

 Marian Korycki  

Tytuł „Zasłużony dla Gminy Łaskarzew” otrzymali: 

 Marianna Bukowska  

 Józef Żak  

 Henryk Bijata. 

 
Uroczyste wręczenie tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Łaskarzew” i „Zasłużony dla Gminy Łaskarzew” 
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IX. Sport 

Tak jak w latach ubiegłych dzieci i młodzież z terenu naszej Gminy bierze czynny udział  

w życiu sportowym. W placówkach oświatowych sport realizowany jest poprzez zajęcia  

i zawody sportowe. Kalendarzem rozgrywek objęte są wszystkie gry zespołowe oraz 

dyscypliny indywidualne: piłka nożna i siatkowa, tenis stołowy oraz konkurencje 

lekkoatletyczne.

 
XIX Indywidualne Mistrzostwa Gminy Łaskarzew  

o Puchar Wójta w tenisie stołowym 

 

 
XIX Indywidualne Mistrzostwa Gminy Łaskarzew  

o Puchar Wójta w tenisie stołowym 

 

 
II Turniej w Piłkę Nożną o Puchar Wójta Gminy Łaskarzew – 

Krzywda 2019 

 

 Zeller Plastik – Zwycięzcy VII edycji GLH   

 

 
Wakacyjny Turniej o Puchar Wójta Gminy Łaskarzew 

 

 
Turniej Rebel Cup 
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X. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się w formie finansowej zlecania 

organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3   realizacji zadań 

publicznych na zasadach określonych w ustawie. 

Rada Gminy Łaskarzew uchwałą Nr II/4/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku uchwaliła 

Program współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2019. Program współpracy na rok 2019 został 

uchwalony na podstawie art.5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie i jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości i dialogu społecznego.  

Priorytetowymi zadaniami publicznymi do realizacji w 2019 roku wskazanymi  

w Programie współpracy były zadania: 

- z zakresu kultury fizycznej, 

- z zakresu kultury, sztuki, ochrony  dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

 

Ogłoszony w dniu 25 stycznia 2019 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych dotyczył  2 zadań: 

Zadanie 1.  Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, tj.: 

1) współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci  

i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu; 

2) współorganizowanie i organizowanie zawodów, turniejów sportowych  

i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców lokalnej społeczności ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 

Na zadanie przeznaczono środki w kwocie 40.000,00 zł. 

W trybie postępowania  konkursowego wpłynęła 1 oferta: 

1. Klub Sportowy Snajper Sośninka – nazwa zadania: „Aktywna Gmina 2019”,  

która następnie została wybrana do realizacji.  

Wysokość przyznanej dotacji: 40.000,00 zł. 

Zadanie realizowane było w okresie od 25 lutego 2019 r. do 16 grudnia 2019 r. 

Dzięki środkom dotacji prowadzone były zajęcia z piłki nożnej dla 110 osób (20 dorosłych  

i 90 dzieci – w tym ponad 20 dziewcząt). Zajęcia dla dorosłych odbywały się 2 razy  

w tygodniu. W Klubie trenuje 5 grup młodzieżowych, z których 2 grają w lidze i 1 seniorska. 

W 2019 roku młodzieżowe drużyny wzięły też udział w 12 turniejach i zdobyły 7 pucharów. 

Drużyna seniorska zagrała  w 6 turniejach i przywiozła 5 pucharów. 

Ponadto były prowadzone zajęcia z uczniami w szkołach i przedszkolach. 

 

W zakresie zadania  ze środków dotacji sfinansowane zostały następujące działania: 

1) Wyjazdy zawodników na mecze ligowe. 

2) Półkolonie wakacyjne dla 40 dzieci z terenu gminy.  

3) Wynagrodzenia trenerów i instruktorów. 

4) Opłaty sędziowskie. 

5) Udział w rozgrywkach powiatowych drużyny Absolwent Budel. 
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6) Opłaty rozgrywkowe w MZPN, ubezpieczenia i badania zawodników. 

7) Zakup sprzętu sportowego, napojów, materiałów aptecznych, pucharów, statuetek  

i innych materiałów, w tym zakup sprzętu dla drużyn: Absolwent Budel i Ave 

Krzywda. 

8) Inne koszty /obsługa bankowa, wynajem boiska, utrzymanie boisk, pranie strojów, 

obsługa biura/. 

Całkowite koszty realizacji zadania „Aktywna Gmina 2019” wyniosły 41.654,00 zł 

z czego z dotacji pokryto koszty w wysokości 40.000,00 zł. 

Sprawozdanie końcowe zostało sporządzone prawidłowo i złożone terminowo. 

 

Zadanie 2. Z zakresu kultury, sztuki, ochrony  dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, tj.: 

1) zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację imprez 

kulturalnych o charakterze gminnym, kultywujących tradycje regionalne, 

2) promowanie działań i osiągnięć lokalnych twórców i dokonań mieszkańców, 

którzy przyczyniają się do rozwoju społeczno-kulturalnego gminy.   

Na zadanie przeznaczono środki w kwocie 3.000,00 zł. 

W trybie postępowania  konkursowego wpłynęły 2 oferty: 

1. Fundacja Nowoczesny Konin – nazwa zadania: „Znam zabytki mojej gminy! Kościół pw. 

Podwyższenia Krzyża Świętego w Łaskarzewie” – Warsztaty architektury sakralnej gminy 

Łaskarzew dla dzieci,  

2. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Gminy Łaskarzew „Sięgamy Sukcesu” – nazwa 

zadania: „Wakacje na ludowo”. 

Do realizacji wybrano ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Gminy 

Łaskarzew „Sięgamy Sukcesu”. 

Wysokość przyznanej dotacji: 3.000,00 zł. 

Zadanie realizowane było w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 20 października 2019 r. 

W zakresie zadania  ze środków dotacji sfinansowane zostały następujące działania: 

• wyjazd grupy 44 dzieci do Łowickiego Parku Etnograficznego w Maurzycach – zakup 

biletów wstępu, udział w warsztatach edukacyjnych oraz opłata za przewodnika  

i wynajęcie autokaru, 

• Warsztaty garncarskie dla grupy 50 dzieci, 

• Warsztaty plastyczne dla grupy 20 dzieci,  

• Wynajem zabawek dmuchanych na piknik wakacyjny dla ok. 150 dzieci w Starym 

Helenowie. 

Całkowite koszty realizacji zadania „Wakacje na ludowo” wyniosły 3.300,00 zł,   

z czego z dotacji pokryto koszty w wysokości 3.000,00 zł. 

Sprawozdanie końcowe zostało sporządzone prawidłowo i złożone terminowo. 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się również w formie pozafinansowej 

poprzez: 

 wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności  i współdziałanie 

w celu zharmonizowania tych kierunków, 

 konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym        

w art.3 ust.3, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych          
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w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W 2019 roku 

przeprowadzono konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu Programu 

współpracy na 2020 rok.  

 promocję działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, 

 udzielanie pomocy przy realizacji zadań poprzez udostępnianie obiektów 

stanowiących własność Gminy, środków transportu, środków technicznych. 

Różnorodne wspieranie organizacji pozarządowych przez samorząd stwarza warunki 

do budowy partnerstwa i zwiększenia aktywności społecznej obywateli, którzy dostrzegają 

poczucie odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie. Gmina Łaskarzew w ostatnich latach 

systematycznie współpracuje z trzecim sektorem, którego aktywność jest coraz bardziej 

widoczna i aprobowana przez społeczność lokalną.  

 

XI. Wydatki funduszu sołeckiego 
Lp. Sołectwo Kwota ogólna Zadanie wg wniosku Koszty 

szczegółowe 
Wykorzystanie 

razem 
Wykorzyst
anie w % 

1. Aleksandrów 9.934,41 modernizacja oświetlenia 
ulicznego 

lampy oświetlenia 
ulicznego 
montaż 

9.920,46 zł 99,86 % 

materiały i paliwo do 
podkaszarki i piły 
spalinowej 

materiały do kosy i 
piły 

paliwo 

2. Budel 17.688,10 altanka z wyposażeniem materiały do 
budowy altanki 

17.071,74 zł 96,52 % 

garaż metalowy 
 

garaż 

podkaszarka 
 

- 

3. Budy Krępskie 11.388,23 zagospodarowanie terenu 
przy WDL  

zagospodarowanie 
terenu 

11.380,00 zł 99,93 % 

4. Celinów 15.709,30 zakup gruntu 
 

zakup działki 15.207,55 zł 96,81 % 

zakup paliwa do 
odśnieżania 

paliwo 

5. Dąbrowa 17.405,42 zakup namiotu 
 

namiot 17.405,42 zł 100,00 % 

modernizacja budynku 
świetlicy wiejskiej 

modernizacja 
budynku 

6. Dąbrowa Kolonia 10.378,64 remont drogi gminnej nr 
130605W 

modernizacja drogi 
gminnej  

10.378,64 zł 100,00 % 

7. Grabina 13.972,79 wyposażenie placu zabaw 
przy świetlicy wiejskiej 

wyposażenie placu 
zabaw 

12.969,99 zł 92,82 % 

zakup pokrowców na 
krzesła do świetlicy 

pokrowce 

zakup paliwa i części do 
pługu - odśnieżanie 

 

8. Helenów 16.355,44 wyposażenie namiotu 
 

krzesła 16.328,92 zł 99,84 % 

remont ogrodzenia przy 
budynku GDK 

materiały do 
wykonania 
ogrodzenia 
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zakup paliwa do 
odśnieżania 

paliwo 

9. Izdebno 19.101,54 modernizacja oświetlenia 
ulicznego 

lampy oświetlenia 
led 

19.101,54 zł 100,00 % 

10. Izdebno Kolonia 21.928,40 wyposażenie do szkoły w 
Izdebnie 

zestaw 
nagłośnieniowy 
art. szkolne 

21.928,00 zł 100,00 % 

modernizacja oświetlenia 
ulicznego 

mapa do celów 
projektowych 
projekt 
oświetlenia 

11. Kacprówek 19.263,07 zakup wyposażenia placu 
zabaw przy świetlicy 
wiejskiej 

wyposażenie placu 
zabaw 

19.263,07 zł 100,00 % 

12. Krzywda 14.780,47 zakup działki mapa z projektem 
podziału 
nieruchomości 
akt notarialny 
zakup działki 

12.347,16 zł 83,54 % 

13. Ksawerynów 14.134,33 przebudowa dróg 
dojazdowych do pól 

przebudowa drogi 
gminnej 

14.134,33 zł 100,00 % 

zakup wyposażenie 
świetlicy wiejskiej 

kuchenka 
mikrofalowa 
gofrownica 
art. gosp. 
domowego 

14. Leokadia 12.680,51 modernizacja oświetlenia 
ulicznego 

lampy oświetlenia 
ulicznego 
montaż 

9.971,90 zł 78,64 % 

15. Lewików 13.165,12 ocieplenie budynku i 
remont dachu świetlicy 
wiejskiej 

remont dachu 13.165,12 zł 100,00 % 

16. Lipniki 11.267,08 dobudowanie toalety do 
budynku świetlicy wiejskiej 

toaleta drewniana 
z wyposażeniem 

10.629,02 zł 94,34 % 

oświetlenie drogi gminnej rozbudowa 
oświetlenia 

paliwo i akcesoria do 
kosiarki 

paliwo 

17. Melanów 24.230,28 położenie masy 
bitumicznej na drodze 
gminnej 

przebudowa drogi 
gminnej 

24.230,28 zł 100,00 % 

18. Nowy Pilczyn 19.828,45 garaż blaszak 
 

garaż 19.358,02 zł 97,53 % 

namiot 
 

namiot 

wyposażenie kuchni art. gosp. 
domowego 

19. Stary Pilczyn 25.159,11 wykonanie ogrodzenia 
placu przy świetlicy 

art. do wykonania 
ogrodzenia 

25.159,11 zł 100,00 % 

zakup i montaż garażu 
blaszanego 

art. do budowy 
garażu 
beton 

zakup wyposażenia do 
kuchni przy świetlicy 
wiejskiej 
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20. Sośninka 22.978,38 modernizacja oświetlenia 
ulicznego 

lampy oświetlenia 
ulicznego 
montaż 

22.487,10 zł 97,86 % 

budowa Street Workout 
Park 

Street Workout 
Park 

zakup paliwa do 
odśnieżania drogi gminnej 

paliwo 

21. Uścieniec 16.638,13 zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy wiejskiej 

zagospodarowanie 
terenu wokół 
świetlicy wiejskiej 

16.523,20 zł 99,31 % 

22. Wola 
Łaskarzewska 

23.503,37 zakup namiotu i 
wyposażenia 

namiot 23.501,77 zł 99,99 % 

zakup materiałów i 
wyposażenia do świetlicy 
wiejskiej 

lamówka, taśma, 
kinkiet, witryna, 
drzwi, parapety, 
żarówki, piec, art. 
elektryczne, 
materiały do 
budowy 
zadaszenia, 
lakierobejca, 
kuchenka, wózek 
do sprzątania 

23. Wola Rowska 24.149,51 wykończenie WDL w Woli 
Rowskiej 

materiały 
budowlane do 
modernizacji 
budynku świetlicy 
wykonanie robót 
budowlanych 

24.122,97 zł 99,89 % 

24. Zygmunty 16.072,75 zakup wyposażenia do 
świetlicy wiejskiej oraz 
zakup materiałów do 
zagospodarowania terenu 
wokół świetlicy 

obrzeże, kostka 
brukowa, tuje, 
materiały do 
świetlicy, 
kruszywo, kamień, 
art. elektryczne, 
beton 

16.011,18 zł 99,62 % 

25. Wanaty 10.176,72 modernizacja oświetlenia 
ulicznego 

lampy oświetlenia 
ulicznego 
montaż 

10.176,72 zł 100,00 % 

 RAZEM: 421.889,55 zł   412.773,21 zł 97,84 % 

 

XII. Bezpieczeństwo publiczne 

Ochotnicze Straże Pożarne 

Ochrona przeciwpożarowa w gminie oparta jest na siłach 8 jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych tj.: Dąbrowa, Grabina, Izdebno, Melanów, Stary Pilczyn, Uścieniec-

Krzywda, Wola Łaskarzewska, Wola Rowska. Jednostki z Izdebna i Melanowa włączone są 

do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Strażacy ochotnicy z wszystkich jednostek, przechodzą szkolenia i kursy 

podstawowe, a ochotnicy z jednostek należących do KSRG również szkolenia 

specjalistyczne, niezbędne do uczestnictwa w akcjach ratowniczych jak wypadki drogowe  

i wszelkie związane z tym działania (kierowanie ruchem Lotniczego Pogotowia 
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Ratunkowego, używanie sprzętu hydraulicznego, aparatów oddechowych, ratownictwa na 

wodach itp.). W roku 2019 łączna liczba druhów, mogących uczestniczyć w akcjach 

ratowniczo-gaśniczych (posiadających przynajmniej przeszkolenie podstawowe, aktualne 

badanie lekarskie i ubezpieczenie) wynosiła 82 z liczbą 195 różnych uprawnień – szkoleń. 

W roku 2019 członkowie OSP uczestniczyli w następujących szkoleniach: 

 Szkolenie podstawowe strażaków-ratowników – 5 druhów; 

 Kurs z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – 5 druhów; 

 Szkolenie kierujących działaniami  dla członków OSP (Dowódca OSP) – 5 druhów; 

 Szkolenie Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych – 3 druhów; 

 Szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP – 4 druhów; 

 Szkolenie z zakresu Ratownictwa technicznego dla strażaków ratownika OSP –  

2 druhów; 

 Odnowienie uprawnień w komorze dymowej – 5 druhów; 

 Szkolenie wstępne/okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – 20 

druhów. 

W roku 2019 uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych wydawane przez 

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego, uzyskało 3. kolejnych kierowców oraz 7. 

odnowiło posiadane uprawnienia w związku z kończącym się terminem ich ważności. 

Obecnie we wszystkich jednostkach jest 30 kierowców z uprawnieniami (co najmniej po 2 na 

jednostkę).  

Samorząd gminny stara się zapewnić właściwe warunki do prawidłowego i skutecznego 

przeprowadzania akcji ratunkowych, tj. wyposażenie jednostek w sprzęt przeciwpożarowy  

i ratowniczy, jego utrzymanie oraz szkolenia strażaków. Gmina ponosi koszty utrzymania 

budynków – remiz, ubezpieczenia strażaków oraz mienia – pojazdów. 

W 2019 roku jednostki uczestniczyły w następujących akcjach ratowniczo-gaśniczych:  

 70 – pożary 

 32 – miejscowe zagrożenia (wypadki, wichury, podtopienia itp.) 

Ponadto, jak co roku odbyły się gminno-miejskie zawody sportowo-pożarnicze  

w których uczestniczyło 7 jednostek z terenu gminy (oprócz Woli Rowskiej), które odbyły się 

w dniu 30 czerwca na boisku sportowym w Łaskarzewie. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – 

5 drużyn chłopięcych (Melanów, Wola Łaskarzewska, Dąbrowa, Uścieniec-Krzywda, 

Izdebno) oraz 3 drużyny dziewczęce (Grabina Uścieniec-Krzywda, Izdebno). 

Gminne Święto Strażaka „Florian” odbyło się w dniu 12 maja 2019 roku  

w Uścieńcu. 

W zakresie doposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w nowoczesny sprzęt  

w 2019 roku tak jak w latach poprzednich Gmina Łaskarzew na bieżąco dokonuje 

doposażenia jednostek w materiały, sprzęt i wyposażenie oraz umundurowanie. Wydatki na 

ten cel w roku 2019 wyniosły 62.866,36 zł. Należy mieć nadzieję, że te wpłyną nie tylko na 

poprawę komfortu działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez strażaków, ale przede 

wszystkim na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców Gminy. 
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W 2019 roku Gmina otrzymała dofinansowanie do zakupu umundurowania ze 

środków Firm Ubezpieczeniowych otrzymanego z Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP  

woj. mazowieckiego w wysokości 4.600 zł (zakup hełmów (900 zł) i mundurów strażackich 

(3.700 zł) dla jednostek OSP z terenu gminy Łaskarzew: 3 hełmy i 14 mundurów), natomiast 

nasze 3 jednostki OSP (Dąbrowa, Stary Pilczyn i Wola Łaskarzewska) otrzymały dotacje po 

2,8 tys. zł z MSWiA na zakup wyposażenia dla strażaków.  

7 naszych jednostek OSP (Dąbrowa, Izdebno, Melanów, Stary Pilczyn, Uścieniec-

Krzywda, Wola Łaskarzewska, Wola Rowska) otrzymało ponadto dofinasowanie w ramach 

rządowego programu "5000 plus". Ósmy tzw. „dodatkowy” wniosek o udzielenie dotacji  

z programu „5000 plus” – na wydatki bieżące na dofinansowanie Jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych złożyła OSP w Melanowie. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony  

i otrzymał dofinansowanie. 

Ponadto 3 nasze jednostki złożyły oferty w otwartym konkursie ofert Funduszu 

Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na realizację zadań publicznych  

w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, porządku publicznego oraz działań ratowniczych na 

rzecz ludności wiejskiej. OSP Melanów otrzymała 5.168,10 zł dofinasowania, OSP Stary 

Pilczyn – 7.374,50 zł a OSP Wola Łaskarzewska – 6.750,00 zł. 

 

XIII. Pomoc społeczna  
        

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie w 2019 roku 
 

Budżet 

Ogółem wykonanie  9.298.365,38 

 w tym zadania zlecone  8.323.642,69 

Wykonanie – pomoc społeczna 
Z pomocy społecznej skorzystało  147 rodziny (255 osób),  
W tym:  
ze świadczeń pieniężnych 78 osób,  
ze świadczeń niepieniężnych 76 osób 

Zasiłek stały 33 osoby 190.685,46 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 28 osób 15.799,85 

Zasiłek celowy jednorazowy (w tym 
specjalny)   

46 rodzin 39.013,49 

Usługi opiekuńcze  2 osoby 3.120,42 

Dożywianie 34 rodziny 
59  dzieci + 

10 osób dorosłych 

40.638,80 

Zasiłek celowy na posiłek 28 rodzin 49.750,00 

Zasiłek okresowy 13 rodzin 17.178,82 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 osób 55.500,00 

Opłata za dom pomocy społecznej 2 osoby 72.411,58 

Odpłatność za pobyt w rodzinie zastępczej 5 dzieci 41.531,46 



Raport o stanie Gminy Łaskarzew za rok 2019 
 

47 
 

Inne świadczenia 

Zadania w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie (szkolenie, materiały, 
delegacje) 

 1.243,27 

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych 
Karta Dużej Rodziny (szkolenie, materiały 
biurowe)                                                                               

 801,34 

Program Dobry start 724 świadczeń 217.200,00 

Dodatki mieszkaniowe 1 osoba 441,68 

Wykonanie - świadczenia rodzinne 

Zasiłki rodzinne 6.379 świadczeń 710.193,01 

Dodatki do zasiłków rodzinnych  3.655 świadczeń 376.551,74 

 z tytułu urodzenia dziecka 50 świadczeń 32.291,02 

 opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wychowawczego 

221 świadczeń 83.445,81 

 samotnego wychowywania dziecka 180 świadczeń 31.345,42 

 podjęcia przez dziecko nauki poza 
miejscem zamieszkania 

941 świadczeń 59.707,44 

 kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

329 świadczeń 33.064,63 

 wychowania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 

1.124 świadczeń 102.257,76 

 rozpoczęcia roku szkolnego 810 świadczeń 34.439,66 

Świadczenia pielęgnacyjne 340 świadczeń 537.721,91 

Składka na ubezpieczenie społeczne 344 składek 119.795,95 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 97 składek 12.086,19 

Zasiłek pielęgnacyjny 1.230 świadczeń 232.712,14 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 23 świadczenia 14.260,00 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 
dziecka /becikowe/ 

64 świadczeń 64.000,00 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 395 świadczeń 155.450,00 

Świadczenia rodzicielskie 215 świadczeń 196.347,15 

Świadczenie „Za życiem” 2 świadczenia 8.000,00 

Świadczenia wychowawcze 11.005 świadczeń 5.473.373,50 
 

Wydatki związane z zatrudnieniem osób które realizują świadczenie wychowawcze wynoszą  

63.497,96 zł pozostałe wydatki w kwocie 9.813,00 zł związane z zakupem publikacji, 

materiałów biurowych, szkolenia, usługi pocztowe i bankowe itp.   

Wydatki związane z zatrudnieniem na „Dobry start” wynoszą  6.018,00 zł, pozostałe wydatki 

w kwocie 1.222,00 zł  

Wydatki związane z zatrudnieniem osoby, które realizują świadczenia rodzinne i fundusz 

wynoszą 55.579,08 zł, pozostałe wydatki w kwocie 15.290,92 zł związane z zakupem 

publikacji, materiałów biurowych, szkolenia, usługi pocztowe i bankowe itp.   

Wydatki związane z zatrudnieniem pozostałych osób zatrudnionych w GOPS wynoszą  

381.810,30 zł pozostałe wydatki w kwocie 31.014,41 zł związane z zakupem publikacji, 
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materiałów biurowych, szkolenia, usługi pocztowe i bankowe itp.   

Wynagrodzenie dla asystenta rodziny 23.112,96 zł.  

W analizowanym okresie do GOPS Łaskarzew wpłynęła odpłatność za specjalistyczne usługi 

opiekuńcze w kwocie 4.034,25 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 331,20 zł, 

odpłatność za duplikat Karty Dużej Rodziny w kwocie 38,24 zł oraz ściągnięte świadczenie  

z funduszu alimentacyjnego od 16-tu dłużników w kwocie 48.587,51 zł, w tym odsetki 

29.739,51 zł, które zostały przekazane do Urzędu Gminy Łaskarzew. 

Dłużnicy alimentacyjni 

Liczba dłużników alimentacyjnych, którzy zamieszkują na terenie Gminy Łaskarzew oraz 

wierzycielka mieszka na terenie Gminy Łaskarzew –  5 

Liczba dłużników, którzy mieszkają na terenie Gminy Łaskarzew, a wierzycielka mieszka na 

terenie innej Gminy – 10 

Liczba dłużników alimentacyjnych którzy mieszkają na terenie innej Gminy a wierzycielka 

mieszka na  terenie Gminy Łaskarzew – 20 

Każdego dłużnika alimentacyjnego zamieszkującego na terenie Gminy Łaskarzew, 

GOPS Łaskarzew wzywa do Urzędu celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego  

i złożenia oświadczenia majątkowego. Informacje są przekazywane do komornika oraz 

organów właściwych wierzyciela. Osoby bezrobotne kierowane są do Powiatowego Urzędu 

Pracy o ich aktywizację, osoby niezarejestrowane są zobowiązane do zarejestrowania się  

w PUP jako poszukujące pracy.  

Nie wszyscy dłużnicy wyrażają chęć współpracy. Osoby zobowiązane do alimentacji 

nie zgłaszają się na wywiad, nie przyjmują pism, nie chcą się zarejestrować w PUP, nie 

podejmują pracy z zarejestrowaniem. Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaskarzewie 

wszczyna postępowanie w sprawie uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego wobec 

wierzycielki. W takich sytuacjach kierowane są wnioski do Prokuratury z art. 209 § 1 KK - 

uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego.  

W związku z wypłaceniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego GOPS Łaskarzew 

składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 209 ustawy 

z dnia 6.06.1997r. do prokuratury KK (Dz.U. z 2018 poz. 1600) w roku 2019 zastało 

złożonych 24 zawiadomień. Za skutkowało to, że dłużnicy alimentacyjni zaczęli spłacać 

posiadane zadłużenie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ponieważ 

mogą zostać pozbawieni wolności za posiadane zadłużenie. 

Wszyscy dłużnicy, którzy posiadają zadłużenie z wypłacanych świadczeń z Funduszu 

alimentacyjnego są zgłaszani do Biura Informacji Gospodarczej. 

INNE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GOPS ŁASKARZEW 

1. Ośrodek wykonuje zadania własne gminy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, do których w szczególności należy: 

 opracowanie i realizowanie gminnego programu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

 prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu 

opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych 
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przemocą w rodzinie; 

 obsługa administracyjna Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. 

2. W 2019 roku  Zespół Interdyscyplinarny:  

 kontynuował działania procedury Niebieskiej karty –26 , 

 wszczął procedurę Niebieskiej karty – 22, 

 zakończył procedurę Niebieskiej karty – 24. 

3. W 2019 roku GOPS Łaskarzew wydał 158 skierowań dla rodzin i osób samotnych, 

które uprawniały do odbierania paczek żywnościowych w  Ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków UE 

w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy, skierowania zostały przekazane do 

organizacji charytatywnej przy Kościele p/w M.B.Sz. w Górkach. 

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaskarzewie pozyskał część środków na 

pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach „Programu asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”. Wydatkowana kwota 

ogółem wyniosła 23.112,96 zł, (4.680,00 – środki pozyskane w ramach rezerwy 

celowej budżetu państwa, 18.432,96 zł – kwota wkładu własnego).  

5. Od 2018 roku na terenie Gminy Łaskarzew działa Klub Senior+ , jest to miejsce 

spotkań osób starszych po 60 roku życia. Siedziba Klubu znajduje się w specjalnie 

zaadaptowanym na ten cel budynku w Zygmuntach, ale spotkania i zajęcia dla 

klubowiczów odbywają się również w innych placówkach kulturalnych na terenie 

całej Gminy. W ramach zadania 2019r. poniesione zostały wydatki w kwocie 

65.199,99 zł. 

6. W 2019 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie wpłynęło  

122 wnioski o wyrobienie Karty Dużej Rodziny. 

7. Ważnym zadaniem pomocy społecznej realizowanym w ramach zadań własnych 

gminy jest praca socjalna. Praca socjalna jest działalnością zawodową skierowaną na 

przywrócenie lub wzmocnienie zdolności osób i rodzin do funkcjonowania  

w społeczeństwie, oraz doprowadzenie ich do samodzielności życiowej i rozwoju. 

Poza takim definiowaniem pracy socjalnej spotykamy się często z jej szerszym 

rozumieniem.  

Praca socjalna jest jedną z form usług socjalnych, oprócz profesjonalnego poradnictwa 

zalicza się do niej pomoc w załatwieniu spraw codziennych oraz pomoc w utrzymywaniu 

kontaktów z otoczeniem. Ustawa przewiduje, że w stosunku do osób, które spełniają 

przesłanki udzielenia pomocy społecznej określone w art. 3 ustawy o pomocy społecznej, 

praca socjalna może być prowadzona niezależnie od ich sytuacji dochodowej. 

 

            PRACA SOCJALNA polega na : 

 pomocy osobom poprzez ukierunkowanie do odpowiednich instytucji, 

 umówieniu rodzin ze specjalistami poradni psychologicznej, pedagogicznej, 

 rozmowy z osobami potrzebującymi wsparcia., 

 pomoc w robieniu zakupów żywnościowych, środków czystości itp. 

 skierowaniu wniosków do sądu o objęcie rodziny nadzorem kuratorskim, 

 utrzymywaniu ścisłej współpracy z kuratorami, częste odwiedziny w rodzinach, 
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 pomocy w redagowaniu pism procesowych m.in. : pozew o ustalenie ojcostwa  

i alimenty, pozew o rozwód, separację, pozew o rozdzielność majątkową między 

małżonkami, 

 pomocy w wypełnianiu różnego rodzaju wniosków i pism urzędowych m.in.: 

wnioski na zasiłek rodzinny, wnioski do funduszu alimentacyjnego, wnioski  

do komornika, redagowanie pism do ZUS, KRUS, Urzędu Skarbowego itp. 

 współpracy ze szkołami, pedagogiem szkolnym w zakresie uzyskania informacji  

o małoletnich dzieciach,  

 stałej współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy odnośnie aktualnych ofert pracy  

i szkoleń, a także uzyskiwanie potwierdzeń pisemnych rejestracji osób, 

 pomocy w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania renty z ZUS, 

KRUS 

 kierowaniu osób o ustalenie stopnia niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu  

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie, 

 stałej współpracy z placówkami służby zdrowia oraz funkcjonariuszami Policji, 

 udzielaniu poradnictwa jako pomocy klientom w samodzielnym rozwiązywaniu 

problemów i uczenie ich tego,  

 uświadamianiu klientom skutków choroby alkoholowej, 

 motywowaniu do podjęcia leczenia odwykowego, 

 kierowaniu członków rodzin dotkniętych problemem alkoholowym do Poradni 

Leczenia Uzależnień, 

 informowaniu ofiar przemocy o przysługujących im prawach oraz formach 

pomocy. 

Z takiej formy wsparcia skorzystało 255 osób w rodzinach. 

 

XIV. Działalność administracyjna 

Zadania te Wójt Gminy wykonuje przy pomocy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.  

W 2019 roku zostało wydane 59 Zarządzeń Wójta Gminy Łaskarzew.  

Przygotowano 57 projektów uchwał Rady Gminy Łaskarzew.  

Pracownicy Urzędu oraz jednostek organizacyjnych mają codzienny kontakt z mieszkańcami 

i wykonują wszystkie prace związane z realizacją ustawowych obowiązków, bądź uprawnień 

obywateli.  

W 2019 r. realizowano te zadania w sposób następujący: 

1. W zakresie rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska oraz geodezji  

i gospodarki nieruchomościami: 

 Z terenu gm. Łaskarzew odłowiono 5 szt. bezdomnych psów;  

 Wyrażono zgodę na podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej 19 przyłączy 

wodociągowych do nowo wybudowanych budynków; 

 Przekazano 156 wniosków i potwierdzono posiadanie powierzchni leśnej w celu 

cechowania i wydania świadectwa legalności pozyskiwania drewna z lasów 

prywatnych; 
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 Przyjęto 23 wnioski o usunięcie drzew/krzewów na działkach prywatnych; 

 Wydano 4 decyzje na usunięcie drzew w pasie drogowym dróg powiatowych; 

 Przyjęto 437 wniosków i wydano 437 pozytywnych decyzji o zwrot podatku 

akcyzowego od paliwa rolniczego; 

 Zrealizowano 47 wniosków dotyczących przedsięwzięcia pod nazwą „Usuwanie 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łaskarzew w roku 2019”; 

 Prowadzono kontrolę zużycia energii elektrycznej i konserwację oświetlenia 

ulicznego; 

 Wydano 102 szt. informacji o terenie; 

 Wydano 1 decyzję o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej; 

 Wydano 19 zaświadczeń i informacji o nadaniu numeracji nieruchomości; 

 Wydano 5 opinii o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej gospodarstwa rolnego; 

 Wydano 10 postanowień i 15 decyzji dotyczących podziałów nieruchomości; 

 Przyjęto 63 wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę i sporządzono 

63 protokoły z szacowania szkód;  

 Wysłano 22 wezwania do złożenia nowej deklaracji dot. wysokości opłaty za odpady 

komunalne lub złożenia korekty deklaracji; 

 Prowadzono współpracę ze Związkiem Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji 

Wiejskich w Węgrowie zakresie eksploatacji wodociągów oraz Powiatowym 

Lekarzem Weterynarii i Lecznicą Zwierząt w Łaskarzewie w zakresie zwalczania 

chorób zakaźnych (ASF) oraz szczepień ochronnych. 

 

2. W zakresie budownictwa: 

 Wydano 2 decyzje lokalizacji celu publicznego; 

 Wydano 45 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 

 Wydano 21 decyzji lokalizacji ciała obcego w pasie drogi gminnej; 

 Wydano 14 decyzji na zajęcie pasa drogi gminnej; 

 Wydano 14 decyzji o naliczeniu opłat za umieszczenie ciała obcego w drodze 

gminnej;  

 Wydano 3 decyzje na lokalizację/przebudowę zjazdu indywidualnego w pasie drogi 

gminnej. 

 

3. W zakresie działalności dotyczącej spraw obywatelskich, wojskowych, obrony 

cywilnej i zarządzania kryzysowego: 

 Przyjęto 335 wniosków o wydanie dowodu tożsamości, 

 Przeprowadzono sprawy kwalifikacji wojskowej 25 mężczyzn, 

 Wydano 3 jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, 

 Ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% 

zawartości alkoholu oraz piwo przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

– 0, 
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 Ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 

4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży – 1, 

 Ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 

18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 1, 

 Bieżąca aktualizacja Planu Obrony Cywilnej łącznie z niezbędna dokumentacją, 

 Bieżąca aktualizacja Plany Działania Plutonu do Zadań Ogólnych oraz Planu 

Działania Drużyny Wykrywania i Alarmowania oraz bieżąca aktualizacja ewidencji 

osób przeznaczonych do pełnienia służby w Formacjach Obrony Cywilnej Gminy 

Łaskarzew, 

 Bieżąca aktualizacja Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy 

Łaskarzew,  

 Sporządzono Plan działania w zakresie obrony cywilnej Gminy Łaskarzew na rok 

2019, 

 Bieżąca aktualizacja Planu Akcji Kurierskiej Urzędu Gminy Łaskarzew uzgodnionego 

z WKU w Garwolinie oraz Starostwem Powiatowym w Garwolinie, 

 Sporządzono Plan Szkolenia Obronnego Urzędu Gminy Łaskarzew na rok 2019 

i uzgodniono z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie – Wydział 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 

 

4. W zakresie obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej: 

 Rozpoczęcie działalności                26 

 Zmiany w ewidencji                          97 

 Zawieszenie działalności                    12 

 Wznowienie działalności               10 

 Wykreślenie wpisu                         18 

 Razem przyjęto wniosków                163 

 

5. W zakresie podatków od środków transportowych: 

 Naliczono podatek od środków transportowych dla 100 pojazdów, 

 Wysłano 22  pisma przypominające o obowiązku złożenia deklaracji podatkowej DT-1 

oraz 7 pism informujących o składaniu deklaracji DT-1 w przypadku nabycia pojazdu 

w ciągu roku, 

 Przyjęto 36 deklaracji DT-1, 

 Zarejestrowano 7 oświadczeń o wykorzystaniu przyczepy ciężarowej do celów 

rolniczych, 

 Wystawiono 7 upomnień na kwotę 25.820,00 zł, 

 Wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 17.833,00, 

 Wystawiono 1 postanowienie o przerachowaniu należności głównej na odsetki, 

 W ciągu roku nie wpłynęły podania dotyczące umorzenia, 

 Aktualizowano stan pojazdów na podstawie informacji Wydziału Komunikacji 

Starostwa Powiatowego w Garwolinie. 
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6. W zakresie księgowości podatkowej: 

 Wydano łącznie 2650 decyzji podatkowych, w tym: 

 podatek leśny                                 256 decyzji    12.240,00 

 podatek od nieruchomości             113                 37.065,00 

 podatek rolny                                 398                 35.478,00 

 łączne zobowiązanie pieniężne   1.883               531.437,00 

 Przyjęto 171 informacji o oddanych budynkach mieszkalnych, 

 W 2019 r. wpłynęły 1 podania o umorzenie zaległości podatkowych. W postępowaniu 

umarzającym   wykazano, że jest zasadne umorzenie zaległości podatkowych  

w całości. Podania rozpatrzono pozytywnie i wydano decyzje umarzające na kwotę 

486,00 zł. 

 Wydano  157 decyzji zmieniających, 

 Wydano   87 zaświadczeń, 

 Wysłano 86 upomnień, na kwotę  26.341,22 zł 

 Wystawiono 24 tytuły wykonawcze na kwotę 13.673,80 zł 

 Zrealizowano 52 upomnienia na kwotę 15.543,42 zł 

 Zrealizowano 13 tytułów wykonawczych  na kwotę  6.412,00 zł. 

 

7. W zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

 Rejestr wymiarowy w roku 2019 obejmował 1438 deklaracje, w tym 1431 deklaracji, 

w których właściciele zadeklarowali, że odpady będą zbierane i oddawane w sposób 

selektywny oraz 7 deklaracji, w których właściciele zadeklarowali, że odpady nie będą 

zbierane i oddawane w sposób selektywny.  

 W roku 2019 w budżecie zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w kwocie 803.934,00 zł, które zostały wykonane w 93,46 %.  

Na 1 stycznia 2019 roku zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wynosiła 74.206,53 zł., natomiast nadpłata 649,10 zł. Przypis w roku 

2019 wyniósł 829.751,00 zł. W wyniku zmian deklaracji dokonano odpisu na kwotę 

26.564,00 zł. W ciągu roku nie wpłynęły podania dotyczące umorzenia opłaty.  

 Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2019 wyniosły 

751.356,86 zł. W toku czynności zmierzających do ściągnięcia zaległości 

wynikających z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 45 

upomnień na kwotę: 17.855,78 zł oraz 35 tytułów wykonawczych na kwotę: 14.728,21 

zł. Zrealizowano zaległość z lat ubiegłych na kwotę 47.228,69 zł, w tym w wyniku 

wystawionych upomnień – 6.304,64 zł oraz tytułów wykonawczych – 5.482,27 zł. 

Koszty upomnienia wyniosły 556,80 zł. Na dzień 31.12.2019 r. zaległość ogółem 

wyniosła 126.263,67 zł, natomiast nadpłata 876,10 zł.  Na koniec roku naliczono 

odsetki w wysokości 5.545,00 zł.  

  

8. W zakresie obsługi spraw OSP: 

 Nadzorowanie sprawozdawczości i aktualizacja systemu elektronicznego OSP 

(osp.org.pl) -  roczna kampania sprawozdawcza w jednostkach OSP; 
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 Kompleksowa obsługa przy organizacji miejsko-gminnych zawodów sportowo-

pożarniczych (zgłoszenia drużyn biorących udział w zawodach, zgody rodziców); 

 Informacja o zużyciu wody z wodociągów gminnych na cele p.poż przez jednostki 

ochotniczych straży pożarnych w okresie półrocznym – Związek Międzygminny 

Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie; 

 Obsługa wniosku o przyznanie odznak „Za Wysługę Lat” dla 22 członków 

Ochotniczej Straży Pożarnej Uścieniec-Krzywda; 

 Obsługa 22 skierowań na okresowe badania lekarskie dla członków OSP biorących 

bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (zaświadczenia wydawane na okres  

3 lat);  

 Obsługa 5 kart skierowań na szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP – 

Komenda Powiatowa PSP w Garwolinie; 

 Obsługa 5 kart skierowań na szkolenie Dowódców OSP – Komenda Wojewódzka PSP 

w Warszawie; 

 Obsługa 3 kart skierowań na szkolenie Naczelników OSP – Komenda Wojewódzka 

PSP w Warszawie; 

 Obsługa 5 formularzy zgłoszeniowych na kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 

wraz egzaminem sprawdzającym – Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP 

w Warszawie; 

 Obsługa 2 kart skierowań na szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla 

strażaków ratowników strażaków-ratowników OSP – Komenda Powiatowa PSP  

w Garwolinie; 

 Obsługa 4 kart skierowań na szkolenie kierowców konserwatorów OSP  – Komenda 

Powiatowa PSP w Garwolinie; 

 Obsługa 5 kart skierowań na test - odnowienie uprawnień w komorze dymowej – 5 

druhów; 

 Obsługa 20 wniosków o przeszkolenie wstępne/okresowe z zakresu BHP dla 

członków OSP kierowanych na szkolenia w celu nabycia nowych lub odnowienia 

posiadanych uprawnień; 

 Obsługa zleceń bieżących napraw pojazdów oraz sprzętów pożarniczych znajdujących 

się na stanie w jednostkach OSP. 

 

9. W zakresie informatyzacji: 

 Zamówienie urządzenia typu serwer NAS QNAP służącego jako macierz do 

przechowywania kopii bezpieczeństwa danych z komputerów pracowników Urzędu 

Gminy Łaskarzew i GOPS Łaskarzew wraz usługą wdrożenia; 

 Zamówienie oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych 

(backup) StorageCraft ShadowProtect SPX Desktop (3 licencje) oraz instalacja na 

serwerze i komputerach służbowych pracowników Urzędu Gminy Łaskarzew oraz 

GOPS Łaskarzew; 

 Zamówienie 7 komputerów służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Łaskarzew 

(6) oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie (1) 

 Zamówienie przełączników sieciowych switch (5-portowych) ZyXEL 2 szt. 



Raport o stanie Gminy Łaskarzew za rok 2019 
 

55 
 

 Bieżące nadzorowanie i administrowanie urządzeniami infrastruktury informatycznej 

oraz przydzielanie i uprawnień użytkownikom i ich modyfikowanie; 

 Pełnienie nadzoru informatycznego projektu pn.: „Likwidacja barier wykluczenia 

cyfrowego na obszarze Gminy Łaskarzew” – kontrola projektu; 

 Pełnienie nadzoru informatycznego projektu pn.: „J@wInternecie”; 

 Zamówienie 22 laptopów typu tablet (Lenovo Yoga) w ramach projektu: „J@ w 

Internecie”; 

 Zamówienie drukarki etykiet oraz drukarki monochromatycznej A4 w ramach 

projektu : „J@ w Internecie”; 

 Zamówienie obiektywu do aparatu służbowego Nikon; 

 Zamówienie mikrofonu pojemnościowego Rode – aparat, smartphone; 

 Zamówienie kopiarki kolorowej KonicaMinolta C284e; 

 Zamówienie oprogramowania EWOPIS – dane opisowe operatu ewidencji gruntów i 

budynków; 

 Zabezpieczenie i udostępnienia nagrań z monitoringu wizyjnego Urzędu Gminy 

Łaskarzew dla potrzeb operacyjnych Posterunku Policji w Łaskarzewie; 

 Pełnienie nadzoru administracyjnego w portalu sprawozdawczym GUS dla 

pracowników Urzędu Gminy Łaskarzew; 

 Pełnienie nadzoru administracyjnego nad procesem certyfikacji podpisu 

kwalifikowanego (e-podpis) Asseco Certum dla pracowników UG, GOPS oraz 

kierowników jednostek kultury (zakup 4 szt. nowych, odnowienie 7 szt. oraz 

unieważnienie 2 szt. certyfikatów); 

 Bieżących nadzór nad prawidłowością działania i aktualizacją: serwerów, komputerów 

oraz aplikacji w nich zainstalowanych, urządzeń zabezpieczających sieć Internet  

i Ethernet urzędu gminy (UTM, modem, switch, firewall), urządzeń drukujących, 

skanujących, rejestrujących (smartfon, kamera, aparat, dyktafon), telefonów 

bezprzewodowych oraz klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni; 

 Pełnienie roli administratora i moderatora Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 

Łaskarzew www.bip.laskarzew.pl, serwisu internetowego Urzędu Gminy Łaskarzew 

www.laskarzew.pl, poczty elektronicznej poczta.org.pl oraz fanpage’a Facebook-

owego Gminy Łaskarzew; 

 Pełnienie nadzoru administracyjnego, polegającego na przydzielaniu uprawnień 

użytkownikom systemu Internetowego Managera Punktów Adresowych (iMPA) – 

Geo-System; 

 Obsługa systemu ekoPłatnik – roczne wykazy zawierające informacje i dane  

o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (pojazdy 

pożarnicze OSP); 

 Nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem terminala płatniczego – KASA;  

 Obsługa wniosku o przyznanie grantu w inicjatywie WiFi4EU na rzecz wsparcia 

bezpłatnego dostępu do WiFi w strefie publicznej; 

 Obsługa bieżących zakupów materiałów eksploatacyjnych (tonery) do służbowych 

urządzeń drukujących. 
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10. W zakresie promocji: 

 Zamówienie pucharów i desek okolicznościowych na uroczystości gminne; 

 Zamówienie koszulek z nadrukiem dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej 

przy OSP w Grabinie 22 szt. 

 Zamówienie projektu i wykonania statuetek – „Zasłużony dla Gminy Łaskarzew” oraz 

„Honorowy Obywatel Gminy Łaskarzew”; 

 Obsługa fotograficzna uroczystości gminnych i ich publikacja w serwisie 

internetowym www.laskarzew.pl; 

 Wykonywanie projektów graficznych plakatów informujących o wydarzeniach 

organizowanych na terenie gminy Łaskarzew; 

 Zamówienie tablic urzędowych emaliowanych (4 szt.) oraz tabliczek dla sołtysów (10 

szt.); 

 Nadzorowanie i wdrażanie postanowień projektu „Polska bez barier - „Monitoring 

jednostek administracji województwa mazowieckiego pod kątem dostosowania do 

postanowień́ Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”. 

 
11. W zakresie udzielania zamówień publicznych: 

W 2019 roku Gmina przeprowadziła 3 postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego 

na mocy przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Nazwa zamówienia Tryb postępowania Wartość 
zamówienia  

netto 

Przebudowa drogi gminnej  
Nr 130605W Dąbrowa – Aleksandrów – 

Izdebno w km 0+280 ÷ 1+015 

Przetarg 
nieograniczony na 
podstawie art. 39 

ustawy Pzp 

170.011,45 

Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy 
Łaskarzew poprzez przebudowę dróg 

gminnych na terenie miejscowości Zygmunty 

Przetarg 
nieograniczony 

na podstawie art. 39 
ustawy Pzp 

496.115,90 

Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy 
Łaskarzew poprzez przebudowę dróg 

gminnych na terenie miejscowości Zygmunty 
– Etap II 

Zamówienie z wolnej 
ręki na podstawie 
art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp 

148.747,99 

 

W przypadku pozostałych postępowań ze względu  na wartość zamówienia nie przekraczającą 

kwoty 30.000 euro, dążąc do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy  

i oszczędny w wielu przypadkach realizowano wybór wykonawcy w trybie zapytania 

ofertowego, również poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

 

12. W zakresie wnioskowania o środki zewnętrzne: 

W 2019 roku przygotowywano i złożono następujące wnioski o dofinansowanie ze środków 

zewnętrznych (wnioskodawcą była zarówno Gmina jak i jednostki OSP). 

 

 



Raport o stanie Gminy Łaskarzew za rok 2019 
 

57 
 

Hejt rujnuje – szacunek buduje Mazowiecki Urząd Wojewódzki / 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji 
Program ograniczania przestępczości i 
aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej 
im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020 

Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w 
Gminie Łaskarzew w 2019 roku 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki / 
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej  
Program Senior+ 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Łaskarzew w 2019 roku 

WFOŚiGW w Warszawie 

Poprawa lokalnej infrastruktury sportowej w gminie 
Łaskarzew poprzez budowę sali gimnastycznej przy 
Zespole Szkół w Izdebnie i boiska wielofunkcyjnego 
przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie z/s w Woli 
Łaskarzewskiej 

Ministerstwo Sportu 
Program Sportowa Polska 

Renowacja boiska z trawy sztucznej przy  ZS w 
Starym Pilczynie 

Fundacja Promocji i Rozwoju Gmin Polskich 

Renowacja boiska z trawy sztucznej przy SP w 
Krzywdzie 

Fundacja Promocji i Rozwoju Gmin Polskich 

Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy 
Łaskarzew poprzez przebudowę dróg gminnych na 
terenie miejscowości Zygmunty 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki  
Fundusz Dróg Samorządowych 2019 

Remont drogi gminnej Nr 130608W w Celinowie Mazowiecki Urząd Wojewódzki  
Fundusz Dróg Samorządowych 2019 

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w 
Lewikowie 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego  
MIAS MAZOWSZE 2019 

Zakup wyposażenia placu zabaw  przy świetlicy 
wiejskiej w Grabinie 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego  
MIAS MAZOWSZE 2019 

Zakup wyposażenia placu zabaw  i siłowni 
plenerowej przy świetlicy wiejskiej w Kacprówku 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego  
MIAS MAZOWSZE 2019 

Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w 
m. Stary Pilczyn 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego  
MIAS MAZOWSZE 2019 

Budowa Street Workout Park przy budynku świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Sośninka 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego  
MIAS MAZOWSZE 2019 

Remont strażnicy OSP Wola Łaskarzewska Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego  
Mazowieckie Strażnice 2019 

Zakup pomocy dydaktycznych dla 3 szkół z terenu 
gminy Łaskarzew (SP w Dąbrowie, Starym Pilczynie i 
Krzywdzie) 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki / 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 
Program Aktywna Tablica 

Doposażenie kuchni i stołówki w ZS w Izdebnie Mazowiecki Urząd Wojewódzki / 
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej  
Program Posiłek w szkole i w domu 
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Utworzenie siłowni wewnętrznej -  miejsca 
przeznaczonego do uprawniania ćwiczeń siłowych w 
Starym Helenowie 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego  
MIWIS MAZOWSZE 2019 

Zakup narzędzi oraz urządzeń do kontroli palenisk 
domowych na terenie Gminy Łaskarzew w zakresie 
spełnienia przepisów mazowieckiej uchwały 
antysmogowej 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego  
MIWOP MAZOWSZE 2019 

Przebudowa drogi gminnej Nr 130610W w 
miejscowości Leokadia 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki  
Fundusz Dróg Samorządowych 2020 

Remont drogi gminnej Nr 130608W w Celinowie Mazowiecki Urząd Wojewódzki  
Fundusz Dróg Samorządowych 2020 

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie 
Łaskarzew poprzez przebudowę i modernizację 
Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie oraz zakup 
wyposażenia oczyszczalni ścieków w Nowym 
Pilczynie 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego  
PROW 2014-2020 

Zakup i montaż wyposażenie placu zabaw w 
miejscowości Budel 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego  
MIAS MAZOWSZE 2020 

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Izdebno – wymiana dachu 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego  
MIAS MAZOWSZE 2020 

Modernizacja budynku po starej szkole  w 
miejscowości Stary Helenów 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego  
MIAS MAZOWSZE 2020 

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w 
Uścieńcu 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego  
MIAS MAZOWSZE 2020 

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Woli 
Rowskiej  

Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego  
MIAS MAZOWSZE 2020 

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy 
Łaskarzew w 2020 roku 

NFOŚiGW 

Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w 
Gminie Łaskarzew w 2020 roku 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki / 
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej  
Program Senior+ 

Przebudowa drogi gminnej Nr 130605W Dąbrowa-
Aleksandrów-Izdebno w km 1+015-1+440 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego  
Dotacja w zakresie budowy i modernizacji 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych 

Zakup umundurowania i sprzętu dla jednostek OSP 
(8 wniosków) 

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP Województwa 
Mazowieckiego (środki pozyskane z Firm 
Ubezpieczeniowych) 
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W roku 2019 dofinansowania pozyskały również jednostki OSP z terenu gminy: 

 Wniosek o udzielenie dotacji (5000+) – wydatki bieżące na "Dofinansowanie 

Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  (oprócz OSP w Grabinie) 

 Dodatkowy wniosek o udzielenie dotacji – wydatki bieżące na "Dofinansowanie 

Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dla OSP w Melanowie (5.000 zł) 

 Otwarty konkurs ofert Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników 

na realizację zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, porządku 

publicznego oraz działań ratowniczych na rzecz ludności wiejskiej: 

o OSP Melanów – 5.168,10 

o OSP Stary Pilczyn – 7.374,50 

o OSP Wola Łaskarzewska – 6.750,00 

Pisanie, składanie i rozliczanie wniosków odbywało się nierzadko z pomocą pracowników 

Urzędu Gminy. 

13. W zakresie pozostałej działalności: 

 Na potrzeby rolników z terenu naszej gminy w 2019 roku w Urzędzie Gminy 

udostępnione było pomieszczenie dla pracownika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego obsługującego mieszkańców gminy z zakresu doradztwa rolniczego,  

w szczególności wypełnianie wniosków o dopłaty bezpośrednie, wniosków  

o dofinansowanie, szkoleń z zakresu stosowania środków ochrony roślin. 
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