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WPROWADZENIE
Celem przygotowania niniejszego Raportu jest realizacja dyspozycji, wprowadzonej
nowelizacją przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), Burmistrz Łochowa
przedstawia Radzie Miejskiej w Łochowie Raport o stanie Gminy Łochów za rok 2018
w terminie do dnia 31 maja 2019 r.
Raport o stanie Gminy Łochów obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Łochowa
w roku poprzednim, w szczególności poprzez realizację polityk, programów, strategii
i uchwał Rady Miejskiej w Łochowie.
Opracowanie niniejszego dokumentu ma za zadanie uzyskanie wglądu w sytuację
gospodarczą i społeczną gminy Łochów. W tym celu zostały zgromadzone dane o różnych
aspektach funkcjonowania Gminy według danych dostępnych na dzień opracowania Raportu.
Raport jest opisem stanu i podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości
dalszego rozwoju Gminy.
Informacje zebrane w niniejszym dokumencie pochodzą od pracowników poszczególnych
wydziałów, referatów i zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Miejskim
w Łochowie, jednostek organizacyjnych i instytucji z terenu Gminy Łochów.
Nad przedstawionym Radzie Miejskiej Raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad
Raportem zabierają głos radni. W debacie nad Raportem mogą zabierać głos mieszkańcy
gminy na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina Łochów to jedna z 50 gmin miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego
stanowiąca część powiatu węgrowskiego. Wśród 9 gmin powiatu węgrowskiego zajmuje
najwyższą lokatę zarówno pod względem liczby ludności (prawie 17,8 tys.), jak
i powierzchni(196 km2) Gmina Łochów leży w rozwidleniu rzek Liwiec i Bug w otulinie
Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego z rezerwatami przyrody: Jegiel, Czaplowizna,
Wilcze Błota. Zachodnią i południową część gminy Łochów pokrywają lasy. Na terenie
gminy znajduje się fenomen przyrodniczy jedyny w Europie – tzw. łąki nadbużańskie
z niepowtarzalną florą i fauną. Teren ten dzięki minimalnej ingerencji człowieka jest w stanie
zbliżonym do naturalnego.
Atutem Gminy Łochów jest bliskie położenie od Warszawy (55 km) i usytuowanie przy
skrzyżowaniu dróg - droga krajowa nr 50 i nr 62. Przez miasto przebiega również linia
kolejowa Warszawa – Białystok. Gmina Łochów ma charakter rolniczo – przemysłowy.
Na terenie Gminy Łochów zlokalizowane są działki letniskowe, stanowiące bazę dla
wypoczynku tysięcy ludzi. Atrakcyjne położenie, czyste powietrze i czysta woda w rzekach,
piękne lasy, to naturalne bogactwo i walory naszego miasta Łochów i 31 wsi sołeckich.
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MIESZKAŃCY GMINY ŁOCHÓW
W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się
o 35 osób i na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 17749 osób. W odniesieniu do
poszczególnych kategorii wiekowych: liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat
i mniej) wynosiła 1496 osób, a liczba mieszkańców – 3142, liczba mieszkanek w wieku
produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 5312 osób, a liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym
(15-64) wynosiła 11411 osób, liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 2185
a liczba mieszkańców: 3201 osób.
Na początku 2018 r. na terenach miejskich mieszkało 6779 osób, a na terenach wiejskich
11010 osób. Na koniec 2018 r. dane te przedstawiały się następująco: tereny miejskie: 6762
osób tereny wiejskie: 10987 osoby.
W 2018 r. urodziło się w gminie 212 osób, w tym 98 dziewczynek i 114 chłopców, a zmarło
195 osób, w tym 78 kobiet i 117 mężczyzn.

STATYSTYKA LUDNOŚCI GMINY ŁOCHÓW ILOŚCIOWA DLA CAŁEJ GEOGRAFII
(MIASTO I GMINA – STAN NA 31.12.2018 r.):
STALI MIESZKAŃCY - 17749
ŁOCHÓW miasto - 6762
ŁOCHÓW pozostałe miejscowości – 10987
BACZKI - 583
BARCHÓW - 440
BRZUZA - 424
BUDZISKA - 825
BURAKOWSKIE - 155
DĄBROWA - 120
GWIZDAŁY - 623
JASIORÓWKA - 875
JERZYSKA - 61
KALINOWIEC - 157
KALISKA - 328
KAMIONNA - 515
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KARCZEWIZNA - 142
LASKI - 444
ŁAZY - 203
ŁOJEW - 309
ŁOJKI - 173
ŁOPIANKA - 380
ŁOSIEWICE - 273
MAJDAN - 155
MATAŁY - 165
NADKOLE - 56
OGRODNIKI - 495
OSTRÓWEK - 1621
POGORZELEC - 289
SAMOTRZASK - 108
SZUMIN - 46
TWAROGI - 274
WÓLKA PAPLIŃSKA - 298
ZAGRODNIKI - 281
ZAMBRZYNIEC - 169

W 2018 r. sporządzono 127 aktów małżeństw, 101 aktów małżeństw dla ślubów zawartych na
podstawie zaświadczeń tzw. konkordatowych oraz 26 aktów małżeństw dla ślubów cywilnych
zawartych przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Łochowie. Dokonano
8 transkrypcji aktów urodzenia dzieci urodzonych poza granicami kraju.
W 2018 r. w USC w Łochowie wydano: 1533 odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych,
zupełnych, wielojęzycznych), 70 zaświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego tzw.
Konkordatowego,

2

zaświadczenia

potwierdzające

stan

cywilny,

8

zaświadczeń

potwierdzających uznanie ojcostwa dziecka nienarodzonego.
Od 2015 r. w zakresie rejestracji USC działa Centralny System Rejestracji Stanu Cywilnego,
w związku z powyższym USC Łochów czynnie uczestniczy w czynnościach wysyłania zleceń
migracji aktów na wniosek interesantów, których akty znajdują się poza tut. USC (wysyła
zlecenie do zewnętrznych USC o wprowadzenie aktów do systemu centralnego). Działanie
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takie ułatwia uzyskanie odpisu, skraca termin jego uzyskania bez konieczności osobistego
stawiennictwa w innym USC.
W 2018 r. w USC Łochów dokonano migracji do nowego Rejestru Bazy Usług Stanu
Cywilnego (BUSC) 820 aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw, zgonów).
W 2018 r. w USC w Łochowie odbyło się 26 ceremonii ślubów cywilnych: 19 ceremonii
w lokalu USC i 7 ceremonii poza lokalem USC, tzw. ceremonie plenerowe.
W kwietniu 2018 r. USC w Łochowie zorganizował Jubileusz małżeństwa dla 29 par z terenu
Gminy Łochów, które obchodziły 50, 55 i 60 rocznicę pożycia małżeńskiego.
Podczas uroczystości Burmistrz Łochowa w imieniu Prezydenta RP odznaczył Jubilatów
medalami za długoletnie pożycie małżeńskie.
USC w Łochowie uczestniczy w jubileuszach urodzin mieszkańców Gminy Łochów.
W 2018 r. 104 urodziny obchodziły dwie mieszkanki naszej gminy Pani Leokadia i Pani
Genowefa.
Ilość dowodów osobistych wydanych w 2018 r. – 2566.
Ilość przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego w 2018 r. – 2616.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA NA TERENIE GMINY ŁOCHÓW
W 2018 r. w Urzędzie przyjęto i przekazano do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (osoby fizyczne) 654 wnioski, w tym: 124 – założenie
działalności gospodarczej, 286 – zmiana wpisu w CEIDG, 125 – zawieszenie działalności
gospodarczej, 49 - wznowienie działalności gospodarczej, 70 – zakończenie działalności
gospodarczej.
Wg danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej na terenie gminy
Łochów zarejestrowano 104 nowych przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem działalności
tych przedsiębiorstw były roboty budowlane oraz transport drogowy towarów.
Działalność zakończyło 66 przedsiębiorców.
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FINANSE GMINY ŁOCHÓW
Budżet Gminy w 2018 roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 91.201.599,86 zł.
Dochody wykonano w kwocie 91.319.689,67 zł, co stanowiło 100,13 % planu, w tym
planowane dochody bieżące na kwotę 75.279.104,79 zł, wykonanie w kwocie 75.981.448,38
zł, co stanowi 100,93 % planu.
Plan wydatków budżetowych przewidywał kwotę 95.387.135,38 zł. Wydatki zrealizowano
w kwocie 93.184.232,88 zł, co stanowi 97,69 % planu.
Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 24.295.850,10 zł, co
stanowiło 25,47% ogólnego planu wydatków. Wydatkowano kwotę 23.761.977,97 zł co
stanowi 97,80 % planowanych wydatków na inwestycje.
Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 71.091.285,28 zł, a zrealizowano w kwocie
69.422.254,91 zł, co stanowi 97,65 % ogółu planu. Z powyższej kwoty 66,43% stanowiły
wydatki na zadania własne, a 33,57 % wydatki na zadania zlecone.
Budżet Gminy za 2018 rok zamknął się wynikiem ujemnym i stanowi deficyt w kwocie
1.864.543,21 zł.
Przychody

stanowiły

kwotę

6.329.772,12

zł,

w

tym

przychody

z

kredytów

i pożyczek zaciągnięto w kwocie 4.874.172 zł oraz wolne środki w kwocie 1.455.600,12 zł.
Ze środków budżetu Gminy w 2018 roku spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów
w kwocie 2.144.236,60 zł.
Zadłużenie

Gminy

na

koniec

2018

roku

z

tytułu

zaciągniętych

kredytów

i pożyczek wyniosło kwotę 33.104.615,05 zł z terminem spłaty w latach 2019-2037 i stanowi
36,3% wykonanych dochodów.
Stan należności wymagalnych ogółem, na koniec 2018 r. wynosił 5.162.031,37 zł.
Przedsięwzięcia planowane w ramach funduszu sołeckiego zostały zrealizowane w 96,51%
planu.
Relacja łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do
planowanych dochodów ogółem, wynikająca z art.. 243 ustawy o finansach publicznych
została zachowana.
Szczegółowe informacje zawarte na stronie BIP pod adresem w linku:
http://bip.gminalochow.pl/zarzadzenie/2468/zarzadzenie-nr-25-2019
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REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII NA TERENIE GMINY
ŁOCHÓW
W 2018 r. obowiązywały na terenie Gminy Łochów następujące dokumenty strategiczne:
Strategia Rozwoju Gminy Łochów na lata 2016 -2022 z perspektywą do 2027 roku,
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łochów na lata 2016–2022,
Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Doliny Liwca na lata 2016 -2022.
W Strategii Rozwoju Gminy Łochów na lata 2016-2022 przewidziano, że w 2018 r.,
wskaźnikami wykonania celu były: wzrost liczby imprez gminnych, wzrost liczby osób
uczestniczących w wydarzeniach gminnych, wzrost procentu dróg na terenie gminy
wyposażonych w pobocza, chodniki i drogi rowerowe, wzrost udziału oświetlonych dróg
w stosunku do dróg bez oświetlenia, zwiększenie powierzchni gminy objętej planami
miejscowymi, Zwiększenie skanalizowanej powierzchni gminy w powierzchni gminy
ogółem, wzrost frekwencji w wyborach samorządowych. Poszczególne wskaźniki zostały
osiągnięte.
W Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Łochów na lata 2016–2022 przewidziano,
utworzenie Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej dla dzieci i młodzieży zagrożonej
wykluczeniem społecznym z Łochowa Fabrycznego i Łopianki. Wskaźniki te zostały
osiągnięte.
W ramach Strategii Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Doliny Liwca na lata 2016 2022 podjęte zostały rozmowy mające na celu pozyskanie gruntu pod budowę kładki pieszorowerowej nad Liwcem.
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GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI
Uchwałą Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 marca 2015 roku – został przyjęty Gminny
Program Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Łochów na lata 2015-2018.
W roku 2019 zarządzeniem Burmistrza Łochowa został skreślony i wyłączono kartę z GEZ
dom mieszkalny w Gwizdałach, zarządzenie wydano po rozpatrzeniu wniosku właścicieli
oraz pozytywnej opinii konserwatora zabytków.
Konserwator zabytków wyraził zgodę na utworzenie filii biblioteki publicznej w zespole
dawnej fabryki maszyn budowlanych i odlewni żeliwa (obecnie OSP).
Konserwator zabytków został poinformowany o przystąpieniu do prac związanych
z przebudową zatoki autobusowej znajdującej się na terenie podlegającym ochronie
konserwatorskiej.
Konserwator zabytków pozytywnie zaopiniował i wstępnie zaakceptował pod względem
konserwatorskim planowany remont pomnika Józefa Piłsudskiego w Kamionnie.
Obecnie trwają prace przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawcy na opracowanie nowego
programu opieki na zbytkami wraz z aktualizacją obiektów i sprawozdaniem z poprzedniego
programu.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
W 2018 zrealizowano następujące zadania ujęte w Planie gospodarki niskoemisyjnej:
1. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego - wybudowano oświetlenie uliczne
na ul. Nowowiejskiej. Na wybudowanej linii oświetleniowej zamontowano 16 szt.
ledowych opraw.
2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność
Gminy Łochów – zakończono prace remontowo budowlane rozpoczęte w 2017 r., w
tym:
- Termomodernizacja dwóch budynków oświatowych Szkoły Podstawowej Nr 1
w Łochowie,
- Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego na potrzeby OSP Łochów
Fabryczna w Łochowie.
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PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
Program został przyjęty Uchwałą nr LVII/390/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28
lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2018 roku i zmieniony
uchwałą nr LXI/431/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 czerwca 2018 oraz uchwałą
Rady Miejskiej w Łochowie z dnia nr LXIII/451/2018 z dnia 29.08.2018 r.
Celem niniejszego programu jest: zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad nimi,
zapobieganie

wzrostu

populacji

zwierząt

bezdomnych,

w

szczególności

poprzez

obowiązkową ich sterylizację albo kastrację w schroniskach, a także usypianie ślepych
miotów w uzasadnionych przypadkach, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
w szczególności poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt, ograniczenie
populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację kotek, których właściciele mieszkają na
terenie gminy.
W ramach realizacji niniejszego Programu wykonano w 2018 r. (stan na dzień 31.12.2018 r.):
zabiegi sterylizacji i kastracji bezpańskich zwierząt: kotki - 145 szt., koty: 83 szt., suk: 13 szt.,
psów - 4 szt.
Wydatki w ramach Programu:
1. odłowienie: schronisko 60.000,00, wydano 28.500,00zł - 19 szt. zwierząt odłowiono,
2. usługi weterynaryjne: 27.000,00 zł. – wydano w całości,
3. karma: 8960,57,00 zł.
Przeznaczono 5.000,00 zł na program dofinansowanie w wysokości 50 % do sterylizacji
kotek właścicielskich - 26 szt.
Ponadto zostały odłowione 54 szt. bezpańskich psów i oddane do adopcji przez osobę
prywatną z terenu gminy Łochów.
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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działała w 2018 roku
w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok, przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Łochowie
Nr LVI/384/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
Rok 2018 był szczególnym rokiem z powodu wejścia w życie zmienionych przepisów
regulujących zagadnienia związane z obrotem alkoholem. W związku z powyższym Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych musiała podjąć szereg działań związanych
z wprowadzeniem jej na terenie naszej Gminy. Jednak zawsze priorytetem pracy Komisji jest
profilaktyka i to na nią kładziony jest szczególny nacisk.
W miesiącach maju i czerwcu 2018 r. firma NOWE HORYZONTY z Wrocławia
przeprowadziła badania społeczności Gminy Łochów w wyniku czego sporządzony został
dokument pod nazwą „Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych” występujących na terenie
naszej Gminy. Dokument ten stanowi podstawę do podejmowania szeroko rozumianych
działań w zakresie profilaktyki różnorakich uzależnień i minimalizacji ich fatalnych skutków.
25 lipca 2018 r. Rada Miejska w Łochowie podjęła Uchwałę nr LXII/442/2018 w sprawie
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy
Łochów. Uchwała ta dostosowała prawo lokalne do wymogów nowych przepisów
regulujących te zagadnienia. Przyjęcie jej poprzedzone było konsultacjami na terenie Gminy
Łochów.
W roku 2018 w oparciu o wymienione wyżej i inne dokumenty podjęte zostały następujące
działania:
1. Prowadzono

11

świetlic

opiekuńczo-wychowawczych

w

zajęciach,

których

uczestniczyło około 300 dzieci pod opieką 23 wychowawców. W placówkach tych
poza zajęciami wychowawczymi prowadzone jest również dożywianie. Jedna z nich
jest nową placówką uruchomioną od września 2018 r. Została ona w całości
wyposażona z opłat za zezwolenia wydane na obrót alkoholami.
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2. W szkołach zrealizowano cykl rekomendowanych przez Państwowa Agencję
Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

programów

profilaktycznych

pt.

„Archipelag Skarbów”.
3. Prowadzony był Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych
w którym pracuje 1 terapeuta i 2 psychologów.
4. Dofinansowywano i finansowano szereg imprez i wydarzeń, które wpisywały się
w szeroko rozumianą profilaktykę uniwersalną, takie jak pikniki, bale, spotkania
integracyjne itp. Dofinansowywano wyjazdy dzieci z rodzin dotkniętych patologią na
wycieczki i letni bądź zimowy wypoczynek.
Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotykała się 12-krotnie,
przeprowadziła kontrole w 12 punktach handlowych prowadzących obrót alkoholem. Zleciła
szkolenie sprzedawców połączone z tzw. „zakupem kontrolowanym” dla 24 sklepów i 4
lokali gastronomicznych. Członkowie komisji i pracownicy merytoryczni Urzędu dwukrotnie
uczestniczyli w specjalistycznych szkoleniach.
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PROGRAM GOSPODAROWANIA
ŁOCHÓW NA LATA 2018 – 2023

MIESZKANIOWYM

ZASOBEM

GMINY

Program został wprowadzony Uchwałą Nr LXIV/457/2018 Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 1 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łochów na lata 2018 – 2023.
W zasobie gminy na dzień 1 stycznia 2018 r. i na dzień 31 grudnia 2018 r. znajdowało się
łącznie 117 mieszkań.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 43 m2.
W 2018 r. przekazano 8 mieszkań, znajdujących się w zasobie gminy. Zasady przyznawania
mieszkań były następujące: terminowe złożenie wniosku, kryterium dochodowe, sytuacja
rodzinna i mieszkaniowa. Decyzje w tej sprawie były podejmowane przez Społeczną Komisję
Mieszkaniową.
W 2018 r. wszczęto 1 postępowanie eksmisyjne, dotyczące opuszczenia lokalu mieszkalnego,
będącego w zasobach gminy. W 2018 roku nie zakończono tego postępowania. W rezultacie
nie wyeksmitowano żadnej osoby. Powodem wszczęcia tego postępowania były: zaległości
czynszowe.
Na dzień 1 stycznia 2018 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy
wynosiły łącznie 1 039 232,83 zł, a płatności dotyczyły 62 mieszkań. Na dzień 31 grudnia
2018 r. dane te przedstawiały się następująco: zaległości w opłatach za mieszkania będące
w zasobie gminy wynosiły łącznie 1 020 244,59 zł, a płatności dotyczyły 58 mieszkań.
W 2018 r. dokonano remontu lub napraw 12 mieszkań. Przedmiotem remontów były:
 naprawa instalacji hydraulicznej,
 remont dachu,
 wymiana stolarki budowlanej w budynkach.
Na dzień 1 stycznia 2018 r. w 14,5 % mieszkań, będących w zasobie gminy, nie było toalet,
zaś na dzień 31 grudnia 2018 r. odsetek ten wynosił 14 %.
W 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 142 147,32 zł, których
beneficjentami było 103 osoby. Podstawą ich przyznania było: niskie kryterium dochodowe.
Kwota najniższego dodatku wynosiła 24,21 zł, zaś kwota najwyższego dodatku to 541,00 zł.
Na początku 2018 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 2 osoby, zaś pod koniec 2018
r. było to 15 osób.
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FUNDUSZ SOŁECKI NA TERENIE GMINY ŁOCHÓW
W 2018 roku 31 sołectw zgłosiło 78 zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.
W ciągu roku wykonano 77 zadań w poszczególnych sołectwach:

Baczki
 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki,
 Remont dróg gminnych w miejscowości Baczki.
Barchów
 Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Barchowie,
 Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Barchowie.

Brzuza
 Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w miejscowości Brzuza.

Budziska
 Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 187,
 Organizacja Dnia Dziecka we wsi Budziska.

Burakowskie
 Konserwacja rowów w miejscowości Burakowskie,
 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości
Burakowskie.
Dąbrowa
 Konserwacja rowów w miejscowości Dąbrowa.

Gwizdały
 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Gwizdały-Kaczeniec,
 Zakup piły spalinowej ratowniczej dla OSP Gwizdały,
 Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gwizdałach.
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Jasiorówka
 Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jasiorówka,
 Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka,
 Budowa drogi w Jasiorówce do ul. Żeromskiego w Łochowie,
 Remont dróg gminnych w miejscowości Jasiorówka.
Jerzyska
 Wykonanie projektu oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska-Łosiewice,
 Zakup tablicy ogłoszeniowej,
 Prace porządkowe wzdłuż drogi gminnej w Jerzyskach.

Kalinowiec
 Przebudowa i dostosowanie budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb
Świetlicy Wiejskiej,
 Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Kalinowcu.

Kaliska
 Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Kaliskach,
 Prace porządkowe wzdłuż drogi gminnej w Kaliskach,
 Remont dróg gminnych w miejscowości Kaliska,
 Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliska.

Kamionna
 Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelnej w miejscowości Kamionna,
 Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Kamionna,
 Remont dróg gminnych w miejscowości Kamionna.

Karczewizna
 Konserwacja rowów w miejscowości Karczewizna,
 Remont dróg gminnych w miejscowości Karczewizna,
 Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Karczewizna,
 Organizacja dnia dziecka w miejscowości Karczewizna.
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Laski
 Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Laski,
 Prace porządkowe na poboczu drogi gminnej w miejscowości Laski,
 Konserwacja rowów w pasie dróg gminnych w miejscowości Laski,
 Remont dróg gminnych w miejscowości Laski,
 Organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Laski,
 Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Laski.
Łazy


Organizacja Dnia Dziecka we wsi Łazy,



Remont dróg gminnych w miejscowości Łazy.

Łojki
 Remont dróg gminnych w miejscowości Łojki,
 Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Łojki,
 Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Łojki.
Łojew
 Remont drogi gminnej w miejscowości Łojew,
 Zakup urządzeń na plac zabaw na działce gminnej w miejscowości Łojew.
Łopianka
 Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łopianka,
 Montaż wiat przystankowych w miejscowości Łopianka,
 Remont dróg gminnych w Łopiance.
Łosiewice
 Wykonanie projektu oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska-Łosiewice,
 Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej wraz
z projektem rozbudowy świetlicy w miejscowości Łosiewice.

Majdan
 Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Majdan,
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 Sprzątanie miejscowości Majdan.
Matały
 Remont dróg gminnych w miejscowości Matały,
 Konserwacja rowu w pasie drogi gminnej w miejscowości Matały etap II.

Nadkole
 Remont dróg gminnych w miejscowości Nadkole.

Ogrodniki
 Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach,
 Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach.
Ostrówek
 Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrówek,
 Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Ostrówek,
 Modernizacja drogi gminnej (osiedlowej) w miejscowości Ostrówek.

Pogorzelec
 Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego OSP Pogorzelec,
 Zakupu tablic z oznaczeniem ulic we wsi Pogorzelec,
 Wykonanie tablicy informacyjnej z planem wsi Pogorzelec z uwzględnieniem nazwy
ulic z możliwością umieszczania ogłoszeń wiejskich,
 Wykonanie wentylacji wyciągowej w łazience i toalecie świetlicy wiejskiej.

Samotrzask
 Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask,
 Remont dróg gminnych w miejscowości Samotrzask.

Szumin
 Zakup i montaż znaków drogowych w Szuminie,
 Remont dróg gminnych w miejscowości Szumin.
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Twarogi
 Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Łochów dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych
w obrębie wsi Twarogi,
 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr
ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi, gmina Łochów.
Wólka Paplińska
 Konserwacja rowu w miejscowości Wólka Paplińska.

Zagrodniki
 Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej
w miejscowości Zagrodniki,
 Sprzątanie miejscowości Zagrodniki,
 Remont dróg gminnych w Zagrodnikach.

Zambrzyniec
 Organizacja festynu rodzinnego i konkursu "Mistrz wypieków" w lipcu 2018 r.
 Budowa wiaty wypoczynkowo - rekreacyjnej wraz z grillem na terenie działki
wiejskiej.

Nie wykonano jednego zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi
gminnej Barchów - Łochów (ul Świerkowa) z powodu niewywiązania się projektanta
z postanowień zawartych umowie.
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BUDŻET PARTYCYPACYJNY
Uchwałą nr LXI/435/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedla Łochów dotyczących
Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019
Na realizację projektów wyłonionych w trakcie konsultacji przeznaczona została kwota
200 000,00 zł.
Budżet Partycypacyjny składa się z dwóch części:
1) projekty inwestycyjne – 80 % wartości budżetu,
2) projekty społeczne – 20 % wartości budżetu.
W wyniku oddanych głosów przez mieszkańców osiedla Łochów na poszczególne
projekty zakwalifikowały się do wykonania w 2019 roku:


trzy projekty inwestycyjne - Modernizacja placu zabaw na osiedlu „Węgrowska”
w Łochowie, Zakup i montaż trampoliny ziemnej na placu zabaw przy ul. Fabrycznej
w Łochowie, Wykonanie placu zabaw (ul. Nowowiejska 2),



dwa projekty społeczne: „Znajdź pomysł na siebie” Kino plenerowe i koncert oraz
Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.
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INWESTYCJE NA TERENIE GMINY ŁOCHÓW

W 2018 w infrastrukturze drogowej wykonano:
-

Przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Kamionna o długości 630 m. Wartość zadania wyniosła 343 150,95 zł brutto, w tym
dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego 100 000 zł.

-

Rozbudowę ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku o długości 943 m. Wartość zadania
wyniosła 3 128 409,58 zł brutto, w tym dofinansowanie w ramach „Rządowego
Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie
Lokalnej Infrastruktury Drogowej” 2 288 412,00 zł.

-

Przebudowę ulicy Zacisznej w Ostrówku o długości 68,91m. Całkowita wartość
zadania wyniosła 109 015,00 zł, w tym dotacja od Wojewody Mazowieckiego 59
000,00 zł.

-

Przebudowę drogi gminnej Barchów – Budziska o długości 2 093,49 mb. Całkowita
wartość zadania wyniosła 1 858 558,00 zł, w tym dotacja od Wojewody
Mazowieckiego 1 201 000,00 zł.

-

Przebudowę drogi gminnej Budziska - Łochów o łącznej długości 1 500 mb.
Całkowita wartość zadania wyniosła 2 517 887,00 zł, w tym dotacja od Wojewody
Mazowieckiego 1 892 881,00 zł.

-

Budowę ul. Wolności w Łochowie o łącznej długości 200 mb. Całkowita wartość
zadania wyniosła 678 000,00 zł w tym środki własne 478 000,00 zł.

-

Przebudowę ulicy Chopina w Łochowie o długości 145 mb. Całkowita wartość
zadania wyniosła 465 000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 r. długość dróg w gminie wynosiła 127,8 km w tym długość dróg
utwardzonych wynosiła 80,5 km co stanowi 63% wszystkich dróg.

W 2018 roku wykonano remont pomieszczenia OSP Pogorzelec w ramach zadania
w budżecie „Dotacja dla OSP Pogorzelec na Modernizację garażu OSP Pogorzelec”.
Całkowity koszt zadania wyniósł 27.900,00 w tym dotacja 23 742,00 ze środków
Województwa Mazowieckiego.
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W 2018 roku zakończono prace remontowo

– budowlane w ramach zadania

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów – etap I”,
w tym:
 Termomodernizacja dwóch budynków oświatowych Szkoły Podstawowej Nr 1
w Łochowie,
 Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego na potrzeby OSP Łochów
Fabryczna w Łochowie.
Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w I kwartale 2017 r. W 2018 r. wydatkowano
1 053 884,63zł w tym dofinansowanie z EFRR 297 140,28 zł, środki własne 756.744,35 zł
Ponadto ze środków własnych gminy za kwotę 69 821,16 zł zrealizowano zadanie
„Modernizacja I piętra Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łochowie”.
W ramach zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sołectwach Łojki oraz
Majdan, Gmina Łochów” pobudowano wiaty piknikowe w miejscowości Łojki oraz Majdan.
Wartość - 43 984,80 zł brutto (w tym budżet Województwa Mazowieckiego – 10 000,00 zł).
W ramach zadania „Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego Sołectwa Łojew oraz
Sołectwa Zambrzyniec, Gmina Łochów” w miejscowości Zambrzyniec wykonano plac zabaw
a w miejscowości Łojew wykonano boisko sportowe. Wartość - 37 879,80 zł brutto, (w tym
budżet Województwa Mazowieckiego – 10 000,00 zł).
W 2018 roku rozpoczęto zadanie „Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów”. Zakres
przedsięwzięcia obejmował montaż instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz pieców na
pellet. Wartość kosztów poniesionych w 2018 r. wyniosła 8 132 826,90 zł, w tym środki
unijne ( EFRR) – 5 840 535,88 zł.
Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 r. wynosiła 208,9 km, i na koniec
także 208,9 km. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji
gminy (lub jednostek gospodarki komunalnej) na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 74,3 km,
natomiast na dzień 31 grudnia 2018 r. 79,8 km. W 2018 wykonano ok 5,5 km sieci kanalizacji
sanitarnej ze środków własnych i unijnych na łączną kwotę 3 172 107,54 zł w tym środki
unijne 1 701 777,08 zł.
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Na dzień 1 stycznia 2018 r. liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej wynosiła 1882, a na dzień
31 grudnia 2018 r. 2159 przyłączy.
Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 94,5 % mieszkań, a w przypadku sieci
kanalizacyjnej 35,2 % mieszkań.
W 2018 r. doszło do 29 awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem było zapchanie
pompowni ścieków różnymi obcymi ciałami oraz 14 awarii sieci wodociągowej, której
powodem było zużycie materiału.
W 2018 roku podpisano umowę z wykonawcą na utworzenie parku miejskiego w ramach
zadania „Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku
miejskiego „Dębinka”. Wartość wydatków poniesionych w przedmiotowym roku wyniosła:
2 035 088,98 zł w tym dotacja UE: 740 567,54. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 r.
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WSPÓŁPRACA GMINY ŁOCHÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W 2018 r. przeprowadzono konsultacje dotyczące Rocznego Programu Współpracy Gminy
Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2019 rok. Wzięła w nich udział 1 organizacja pozarządowa, w tym
podczas otwartych spotkań 3 osoby. Wyniki konsultacji zostały ujęte w Rocznym Programie
współpracy z organizacjami pozarządowymi przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Łochowie
nr LI/351/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie
przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok,
zmienionej uchwałą nr LXIV/456/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 1 października
2018 r.
W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych
ogłoszono dwa konkursy ofert.
Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łochów w 2018 roku:
Na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego oraz działalności kulturalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych:
1. organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych związanych z obchodami 100
rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wpłynęła 1 oferta z wnioskowaną
kwotą: 10 000,00 zł.
2. organizacja wydarzeń mających na celu integrację mieszkańców wsi oraz miasta
Łochowa poprzez imprezy kulturalne zrzeszające społeczność lokalną. Nie wpłynęła
żadna oferta.
Na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
1. organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
w formie wyjazdowej lub stacjonarnej z uwzględnieniem realizacji działań z zakresu
profilaktyki alkoholowej i narkomanii. Wpłynęła 1 oferta z wnioskowaną kwotą
9 050,00 zł.
2. organizacja letnich imprez profilaktycznych promujących styl życia wolny od
uzależnień i przemocy. Wpłynęła 1 oferta z wnioskowaną kwotą dotacji: 8 000,00 zł.
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Na realizację zadania z zakresu działalności społecznej:
1. działania na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez działania związane z integracją
i aktywizacją osób starszych – prowadzenie form wsparcia seniorów na terenie Gminy
Łochów. Wpłynęła 1 oferta z wnioskowaną kwotą 3 000,00 zł.,
2. organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze
aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Wpłynęła 1 oferta z wnioskowaną kwotą dotacji 7 000,00 zł.
Na podstawie rekomendacji wystawionych przez komisję konkursową przyznano dotację
5 podmiotom w łącznej kwocie 37 050,00 zł i podpisano umowy z tymi organizacjami.
Organizacje z którymi podpisano umowy rozliczyły dofinansowanie zgodnie z umowami
i w zaplanowanej wysokości.
Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łochów w 2018 roku:
1. na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

oraz

działalności

kulturalnej

wspomagającej

rozwój

wspólnot

i społeczności lokalnych: organizacja wydarzeń mających na celu integrację
mieszkańców wsi oraz miasta Łochowa poprzez imprezy kulturalne zrzeszające
społeczność lokalną,
2. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: organizacja wypoczynku
letniego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w formie wyjazdowej lub
stacjonarnej z uwzględnieniem realizacji działań z zakresu profilaktyki alkoholowej
i narkomanii.
W odpowiedzi na konkurs wpłynęła 1 oferta: na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności kulturalnej wspomagającej
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - organizacja wydarzeń mających na celu integrację
mieszkańców wsi oraz miasta Łochowa poprzez imprezy kulturalne zrzeszające społeczność
lokalną z wnioskowaną kwotą: 5 000,00 zł.
Na podstawie rekomendacji wystawionych przez komisję konkursową przyznano dotację
jednemu podmiotowi w łącznej kwocie 5 000,00 zł i podpisano umowę z tą organizacją.
Organizacja z którą podpisano umowę rozliczyła dofinansowanie zgodnie z umową
i w zaplanowanej wysokości.

RAPORT O STANIE GMINY ŁOCHÓW ZA 2018 ROK

24

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE NA TERENIE GMINY
ŁOCHÓW
Na początku 2018 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było
61% powierzchni gminy, a na koniec roku – 89%. W studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów zostało wskazane 94% powierzchni gminy
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W Gminie Łochów tylko cztery miejscowości nie posiada planu zagospodarowania
przestrzennego: Brzuza, Szumin, Gwizdały i Pogorzelec.
Wojewoda w 2018 r. stwierdził nieważność w części dwóch uchwał dotyczących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wobec kolejnych dwóch uchwał
planistycznych wojewoda skierował skargi do sądu administracyjnego. Wyrokami sądu
zostały unieważnione dwie uchwały planistyczne, jedna w części, a jedna w całości.
W związku z zapadłymi wyrokami organy gminy postanowiły o ponownym przeprowadzeniu
procedury planistycznej w zakresie planu unieważnionego w całości.
W związku z wyrokami uwzględniającymi skargi wojewody na plany miejscowe (wyrok
z dnia 23 kwietnia 2018 r., sygn. akt IV SA/Wa 2895/17 oraz wyrok z dnia 9 maja 2018 r.,
sygn. akt IV SA/Wa 2891/17), gmina zobowiązana została do zwrotu kosztów postępowań
sądowych w wysokości 960 zł.
W 2018 r. gmina była stroną w dwóch cywilnych postępowaniach sądowych. Postepowania te
dotyczyły odszkodowań za szkody spowodowane niemożnością korzystania z nieruchomości
w sposób zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem w związku z uchwaleniem
miejscowych planów. W jednej sprawie postepowanie zostało zakończone w związku
z brakiem ugody oraz nie podjęciem przez powoda kolejnych czynności prawnych. Drugie
postępowanie jest w toku.
W 2018 roku wydano 28 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w tym:
6 decyzji dotyczących budowy sieci elektroenergetycznej,
1 decyzję dotyczącą budowy stacji bazowej telefonii komórkowej,
1 decyzję dotycząca budowy sieci telekomunikacyjnej,
1 decyzję dotycząca budowy sieci kanalizacyjnej,
6 decyzji dotyczących budowy ulic,
13 decyzji dotyczących budowy sieci gazowej.
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W 2018 roku wydano 77 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w tym:
52 decyzje dotyczące zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
1 decyzję dotyczącą zabudowy wielorodzinnej,
6 decyzji dotyczących zabudowy usługowej,
18 decyzji dotyczących zabudowy innej (garaże, wiaty, budynki gospodarcze).
W 2018 roku okres oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy wynosił 60 - 90 dni.
W 2018 roku odwołano się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od 3 decyzji
o ustaleniu warunków zabudowy, które SKO uchyliło w całości i przekazano do ponownego
rozpatrzenia. W wyniku ponownego rozpatrzenia wydano ponownie pozytywne decyzje
o ustaleniu warunków zabudowy.
W 2018 roku odwołano się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od 5 decyzji
o naliczeniu renty planistycznej, które SKO uchyliło w całości i przekazało do ponownego
rozpatrzenia. W wyniku ponownego rozpatrzenia wydano 4 decyzje umarzające.
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OCHRONA ŚRODOWISKA
W 2018 roku na terenie gminy nie istniało legalnie działające wysypisko odpadów
komunalnych (dawne wysypisko jest zrekultywowane). W 2018 r. w gminie nie
zlokalizowano dzikich wysypisk odpadów komunalnych. Na dzień 1 stycznia 2018 r. na
1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 306,60 kg selektywnie zebranych odpadów
komunalnych oraz 175,60 kg zmieszanych odpadów komunalnych, zaś pod koniec roku dane
te przedstawiały się następująco: 260,07 kg odpadów selektywnie zebranych oraz 354,50 kg
odpadów zmieszanych. Zmiana proporcji wynikała z tego, że firmy przyjmujące odpady do
Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych podniosły wymagania co do
selektywnie zebranych odpadów i większą część odpadów klasyfikowały jako odpady
zmieszane. Poza tym firma odbierająca odpady także bardziej restrykcyjnie weryfikowała
jakość odbieranych odpadów od mieszkańców.
W 2018 wydano 33 decyzje na usunięcie drzew, 1 decyzję środowiskową oraz przyjęto 240
zgłoszeń na usunięcie drzew.
W roku bieżącym wykonano konserwację rowów o długości 5800 m. Wydatki poniesione
związane z przedmiotowym zadaniem wynosiły 57 999,89 zł.
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SAMORZĄDOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „POGODNEJ STAROŚCI”

W 2018 r. z opieki w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości”,
w Ostrówku dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych skorzystało 34
osoby: 16 mieszkanek i 18 mieszkańców, w tym 5 osób przewlekle psychicznie chorych,
1 osoba niepełnosprawna intelektualnie, 17 osób niepełnosprawnych fizycznie, 27 osób
w podeszłym wieku. Największą grupę wśród mieszkańców Domu stanowią osoby w wieku
powyżej 80 lat, a następnie w wieku od 65 do 74 roku życia. W 2018 r. odeszło 6 osób:
4 osoby zmarły a 2 zrezygnowały z pobytu.
Podstawową działalnością Samorządowego Domu Pomocy Społecznej jest świadczenie
mieszkańcom domu usług w zakresie potrzeb bytowych tj. miejsca zamieszkania,
wyżywienia, odzieży i obuwia, utrzymania czystości, usług opiekuńczych tj. udzieleniu
pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, pomocy w załatwianiu spraw
osobistych

usług

wspomagających

i

wspierających

tzn.

podnoszeniu

sprawności

i aktywizowaniu, zaspokojeniu potrzeb religijnych i kulturalnych, pomoc w nawiązywaniu
kontaktów z rodziną i społecznością lokalną, zapewnieniu bezpieczeństwa w przestrzeganiu
praw mieszkańca.
SDPS respektuje i gwarantuje prawo mieszkańców do realizacji praktyk religijnych.
Mieszkańcy mają zapewnioną możliwość uczestniczenia we Mszy św. Ponadto w kaplicy
odbywają się uroczystości związane z kalendarzem liturgicznym.
W SDPS „Pogodnej Starości” realizowane są zadania, które wynikają z Indywidualnych
Planów Wsparcia Mieszkańców. Plany te powstają w oparciu o posiedzenia Zespołu
Terapeutyczno – Opiekuńczego powołanego Zarządzeniem Dyrektora placówki. Podczas
tworzenia planów brany jest przede wszystkim stan zdrowia, możliwości oraz
zainteresowania Mieszkańca. Tworzenie Indywidualnych planów oparte jest na rocznym
planie spotkań i zadań Domu. Roczny plan bazuje na porach roku, zachodzących zmianach
w przyrodzie oraz świętach zgodnych z rokiem kalendarzowym.
Zespół Terapeutyczno – Opiekuńczy w którego skład wchodzą pracownicy ( dyrektor
placówki, pielęgniarka, rehabilitant, instr. terapii, pracownik socjalny, opiekunowie) spotyka
się 2-3 razy do roku w celu omówienia realizacji zadań i celów Indywidualnych Planów
Wsparcia Mieszkańca. Omawiane są problemy związane z bieżącymi potrzebami,
Dostosowuje się plany indywidualne oraz wspólnie ustala się zadania na roczny plan, a także
omawia te, które były zrealizowane. Starszy człowiek na ogół potrzebuje pomocy i wsparcia.
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Postępujące choroby, pogorszenie funkcjonowania, a nierzadko samotność utrudniają jego
życie. Często staje wobec problemów przekraczających możliwości samodzielnego ich
rozwiązywania. W opracowywaniu indywidualnego planu wsparcia ważny jest udział
Mieszkańca. Planowanie swojego życia jest jedną z najtrudniejszych form terapii. Dzięki
określonym celom jest szansa na zaktywizowanie, rozbudzenie pragnienia do działania,
poczucie bycia potrzebnym. Każdy Mieszkaniec samodzielnie podejmuje decyzję
o wyznaczeniu Pracownika Pierwszego Kontaktu, który będzie jego wsparciem, źródłem
informacji w momencie załatwiania ważniejszych spraw, a także zaufanym powiernikiem
w cięższych chwilach. Pracownik Pierwszego Kontaktu współpracuje z Zespołem
Terapeutycznym sygnalizując wyraźne potrzeby i żądania swojego podopiecznego.
Rodzaje prowadzonych terapii w SDPS: ergoterapia - terapia poprzez pracę, arteterapia terapia przez sztukę, muzykoterapia i biblioterapia, treningi usprawniające, socjoterapia,
spotkania kulturalno – oświatowe, religijne, rehabilitacja.
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MIEJSKI I GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŁOCHOWIE
Działalność MiGOK w 2018 r. polegała na organizacji samodzielnie oraz z instytucjami
z terenu Gminy Łochów licznych imprez skierowanych do mieszkańców w różnym wieku.
Wśród nich były:
 koncert Kolęd i Pastorałek,
 zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym
z naszej gminy,
 zapewnienie podczas trwania ferii zabaw, poranków filmowych, zajęć z kół
zainteresowań: ceramicznej, plastycznej, tanecznej,
 Gala Ogniska Muzycznego,
 V Ogólnopolskie Mistrzostwa Szaradziarskie Łochowa,
 uroczyste obchody Dnia Kobiet,
 Bieg Pamieci Żołnierzy Wyklętych,
 wystawa polskich artystów z Grodzieńszczyzny,
 XXXV Konkurs Recytatorski dla dzieci,
 Dzień Dziecka,
 XVIII Mazowiecki Festiwal Teatrów Amatorskich,
 Gala Kół Zainteresowań,
 Kamienne Sympozjum – Plener Rzeźbiarski,
 współorganizacja Dni Łochowa,
 obchody 74 Rocznicy Bitwy pod Jerzyskami,
 Łochowska Jesień Teatralna,
 przedstawienia dla dzieci,
 koncerty w tym z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości,
 Koncert Chóru Międzypokoleniowego,
 wieczory autorskie, spektakle teatralne,
 Festiwal Zbliżenia Kultur Mikołajki.
W MIGOK działało w 2018 roku 8 sekcji w tym:


plastyczne – 20 osób, muzyczne – 50 osób, ceramiczne – 15 osób.
Kino: liczba odbiorców – 100 osób średnio na seans. Klub Seniora – 50 osób – raz
w miesiącu zabawa - 100 osób.
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SAMORZĄDOWY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁOCHOWIE
Podstawą prawną działalności Zakładu jest Uchwała Rady Miasta i Gminy w Łochowie
nr XVII/95/91 z dnia 10 grudnia 1991 r. oraz Statut Samorządowego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Łochowie. Organem założycielskim Zakładu jest Gmina Łochów. SZGK
działa jako jednostka organizacyjna Gminy Łochów.
Do zadań Zakładu należy w szczególności:
 zaopatrzenie w wodę ludności i innych odbiorców,
 odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 odprowadzanie wód deszczowych,
 prowadzenie działalności eksploatacyjnej, konserwacyjnej i remontowej urządzeń,
budowli, obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych, sanitarnych i deszczowych,
 odpłatne wykonywanie usług,
 budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
 wywóz nieczystości płynnych,
 zarządzanie gminnym Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
 inne zadania określone przez Radę Miejską w Łochowie lub Burmistrza.

W 2018 roku Zakład zajmował się świadczeniem w/w usług, w szczególności:
 zaopatrzeniem ludności w wodę, budowa przyłączy i sieci wodociągowych (na
zlecenie gminy),
 odbiorem i oczyszczaniem ścieków, budową przyłączy i elementów sieci
kanalizacyjnej (na zlecenie gminy),
 wykonywaniem pozostałych usług (w tym: remontami, zarządzaniem składowiskiem
odpadów, zarządzaniem targowiskiem).
Na dzień 31 grudzień 2018 roku stan zatrudnienia wynosił: 32 osoby, w tym 24 osoby na
stanowiskach robotniczych.
Zakład prowadzi obsługę sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą
związaną z wydobyciem wody (Stacje Uzdatniania Wody w Łosiewicach i Ostrówku)
i oczyszczaniem ścieków (Miejska Oczyszczalnia w Łochowie). Długości sieci wodociągowej
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i kanalizacyjnej (stan na 31.12.2018) wynosiły: sieć wodociągowa – 208,9 km, sieć
kanalizacyjna – 79,8 km.
Zakład dostarcza wodę i odbiera ścieki od klientów indywidualnych, instytucji i firm.
Rozliczenie za usługi dokonywane jest w okresach kwartalnych oraz miesięcznych (np. ze
Wspólnotami Mieszkaniowymi). W 2018 roku zakład sprzedał łącznie 599 467 m 3 wody oraz
odebrał 256 685 m3 ścieków.
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OŚWIATA NA TERENIE GMINY ŁOCHÓW
Szkoły podstawowe i gimnazja
Na terenie gminy Łochów w 2018 r. funkcjonowało dziewięć szkół podstawowych i jedno
gimnazjum, z czego sześć szkół było prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego (jst), a pozostałe przez stowarzyszenia. Dwie szkoły prowadzone przez jst
posiadały oddziały integracyjne: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łochowie i Szkoła Podstawowa
Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie.
We wrześniu 2018 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło1800 uczniów: 1611 w klasach szkół
podstawowych i 189 w klasach gimnazjalnych. W szkołach prowadzonych przez jst naukę
rozpoczęło 1675 uczniów: 1501 w klasach szkół podstawowych i 174 w klasach
gimnazjalnych.
Do jednego oddziału klasowego w szkołach prowadzonych przez jst uczęszczało średnio
18,4 osób. Najwięcej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie –
średnio 20,4 uczniów w klasie, najmniej w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa
w Gwizdałach – średnio 10,9 uczniów w klasie. W szkołach nieprowadzonych przez jst do
jednego oddziału klasowego uczęszczało średnio 7,16 osób.
Wiodącym językiem obcym w szkołach jest język angielski, którego uczą się wszyscy
uczniowie, a dodatkowo 245 uczniów uczy się języka niemieckiego i 213 uczniów języka
rosyjskiego.
Wydatki średnie w przeliczeniu na jednego ucznia w szkołach prowadzonych przez jst
wyniosły 11 372,11 zł, a w szkołach nieprowadzonych przez jst 12 393,70 zł.
Na terenie Gminy Łochów zatrudniono 242 nauczycieli w pełnym wymiarze i 74
w niepełnym wymiarze. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty daje
268,88 nauczycieli, w tym 15,47 etatów nauczycieli stażystów, 49,69 etatów nauczycieli
kontraktowych, 51,25 etatów nauczycieli mianowanych, 148,14 etatów nauczycieli
dyplomowanych.
W szkołach i przedszkolach prowadzonych przez jst zatrudnionych jest 217 nauczycieli
na pełny etat i 42 na części etatu co w przeliczeniu na pełne etaty daje 235,77 etatów, w tym
8 etatów nauczycieli stażystów, 38,6 etatów nauczycieli kontraktowych, 46,3 etatów
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nauczycieli mianowanych i 143 etatów nauczycieli dyplomowanych. Na jeden etat
przeliczeniowy przypada średnio 9,3 uczniów lub przedszkolaków.

W 2018 r. szkoły ukończyło 208 gimnazjalistów, w tym w odniesieniu do poszczególnych
szkół:
 Szkoła Podstawowa nr 2 w Łochowie - 121,
 Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gwizdałach - 16,
 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie - 42,
 Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku - 29.
W szkołach podstawowych promocji do klasy programowo wyższej nie otrzymało 3 uczniów.

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego z poszczególnych części w poszczególnych szkołach
w %:
Nauki
Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa Nr 2
w Łochowie

Historia

J. polski

Matematyka przyrod. J. angielski

55,5

63,8

49,8

54,3

59,6

49,8

61,2

50,5

44,1

53,2

60,0

66,6

44,7

53,7

61,8

53,6

61,7

48,1

52,6

55,5

Szkoła Podstawowa
im. Wincentego Witosa
w Gwizdałach
Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza
w Kamionnie
Szkoła Podstawowa im. Orła
Białego w Ostrówku

W 2018 r. przyznano stypendia o charakterze motywacyjnym dla 19 uczniów za najlepsze
wyniki w nauce, osiągnięcia edukacyjne i osiągnięcia sportowe w łącznej wysokości
17 000 zł, czternaście stypendiów za najlepsze wyniki w nauce: dziesięć w wysokości
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1 000 zł i cztery w wysokości 500 zł., pięć stypendiów za osiągnięcia edukacyjne
i osiągnięcia sportowe.
Dowóz do szkoły w ramach organizowanych przez gminę środków transportu objął 668
uczniów, co stanowi 39,9 % wszystkich uczniów. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół
wyniosły 902 804,69 zł.
Przedszkola
W 2018 r. funkcjonowało jedno przedszkole gminne i oddziały przedszkolne w pięciu
szkołach podstawowych prowadzone przez jst. Uczęszczało do nich 516 dzieci, w tym 228
dziewcząt i 288 chłopców. Z wychowania przedszkolnego korzystała następująca liczba
dzieci z roczników:
 rocznik 2016 – 1 dziecko - dziewczynka,
 rocznik 2015 – 108 dzieci, w tym 52 dziewczęta i 56 chłopców,
 rocznik 2014 – 114 dzieci, w tym 43 dziewcząt i 71 chłopców,
 rocznik 2013 – 155 dzieci, w tym 83 dziewczęta i 72 chłopców,
 rocznik 2012 – 131 dzieci, w tym 48 dziewcząt i 83 chłopców 83,
 rocznik 2011 i wcześniej – 7 dzieci, w tym 1 dziewczynka i 6 chłopców.
Ponadto, funkcjonowały nieprowadzone przez jst. trzy oddziały przedszkolne, jedno
przedszkole „Mikilandia”, jedna inna forma wychowania przedszkolnego, do których
uczęszczało 97 dzieci, w tym 40 dziewczat i 57 chłopców.
Inna forma wychowania przedszkolnego – 653.371,78zł
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PROMOCJA GMINY ŁOCHÓW
Współpraca ze środkami masowego przekazu
W 2018 roku informacje o wydarzeniach w Gminie Łochów publikowane były w formie
artykułów w dziale "Aktualności" na stronie internetowej gminy, w środkach masowego
przekazu, gazetach lokalnych (Głos Węgrowa i Okolic, Kurier W), udzielano odpowiedzi na
zapytania prasowe kierowane do Urzędu Miejskiego, redagowano dodatki informacyjne do
prasy (Echo Łochowa). Relacje z organizowanych wydarzeń pojawiały się dodatkowo
w postaci m.in.: na stronach internetowych i portalach społecznościowych gminy i jednostek.
Kolportowano, wraz z „Gazetą Łochowską”, do mieszkańców gminy biuletyn informacyjny
„Echo Łochowa”. Gmina Łochów współpracowała z Telewizją Publiczną przy realizacji
filmu o walorach historycznych i przyrodniczych Łochowa „Ukryte Skarby”.

Serwis www.gminalochow.pl
Strona internetowa w prosty sposób umożliwia dotarcie z informacją o działalności
podejmowanej w gminie do praktycznie nieograniczonego kręgu odbiorców. Ułatwia
komunikację na linii klient - urząd, dostarcza wiedzy na temat wydarzeń kulturalnych,
atrakcji turystycznych i informacji gospodarczych.
Obsługę serwisu internetowego Gminy Łochów prowadzi pracownik zatrudniony
na samodzielnym

stanowisku

ds.

promocji,

co

daje

możliwość

upowszechniania

różnorodnych informacji na temat działań prowadzonych przez samorząd gminy Łochów
na rzecz społeczności lokalnej. Są to zarówno informacje mówiące o działaniach
realizowanych przez lokalne władze samorządowe jak i informacje poświęcone jednostkom
podległym gminie (głównie placówkom oświatowym) oraz licznym organizacjom
pozarządowym (m. in. kluby sportowe, Ochotnicze Straże Pożarne).
Lata 2017-2018 to zmiana wizerunku gminnego serwisu internetowego.
Wobec konieczności dostosowania strony internetowej do nowych standardów zmiany objęły
cały serwis - od wyglądu po sposób grupowania treści.
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Działania wizerunkowe
W 2018 roku kontynuowano działania mające na celu ujednolicenie wizerunku Gminy
zgodnie z zapisami identyfikacji wizualnej gminy Łochów, która reguluje kolorystykę
i wzornictwo stosowanych elementów graficznych - zarówno publikacji, jak też tablic
informacyjnych i oznaczeń. Podjęto również działania, mające na celu koordynację działań
promocyjnych podejmowanych przez jednostki gminne, a także: wykonywano lub
konsultowano projekty materiałów drukowanych (banerów, plakatów, ulotek, wydruków
okolicznościowych, dyplomów, logotypów, tablic informacyjnych). Wykonano foldery
promocyjne „Zakochaj się w Łochowie”, kubki, proporczyki, długopisy, notesy i power banki
w identycznej, spójnej kolorystyce.
Imprezy w Gminie Łochów
Gmina Łochów była organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez kulturalnych.
 Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu „Moja Rodzina” – 7 stycznia 2018 r.
 Prezentacja Gminy Łochów w Senacie – 18 stycznia 2018 r.
 Gminne obchody Święta Żołnierzy Wyklętych – 1 marca 2018 r.
 Bieg Tropem Wilczym z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych –
4 marca 2018 r.
 Jubileusz Par Małżeńskich – 14 kwietnia 2018 r.
 Gminny Turniej Warcabowy w Gwizdałach – 24 kwietnia 2018 r.
 Koncert Reprezentacyjnego Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” –
30 czerwca 2018 r.
 Dni Łochowa – lipiec 2018 r.
 Jerzyska’44 – 19 sierpnia 2018 r.
 Koncert Stulecia pod batutą Jerzego Maksymiuka z udziałem Orkiestry Symfonicznej
Filharmonii Lwowskiej (w programie symfonia h-mol op 24 „Polonia” Ignacego Jana
Paderewskiego – 16 września 2018 r.
 Dożynki Miejsko – Parafialne w Łochowie – 23 września 2018 r.
 Gminny Przegląd Tańców Narodowych i Ludowych – 18 listopada 2018 r.
 Mikołajki w Łochowie – 6 grudnia 2018 r.
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POLITYKA SPOŁECZNA
Liczba osób, które skorzystały ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej z podziałem
na świadczenia w ramach zadań własnych i zadań zleconych.

ZADANIA ZLECONE
Świadczenia wychowawcze 500+
Liczba rodzin

1 451

Liczba świadczeń

2 877

Kwota wypłaconych świadczeń
Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie wychowawcze

14 388 500
2 795

Świadczenia rodzinne
Liczba rodzin 2 306, z tego:
specjalny zasiłek opiekuńczy

31 rodzin

świadczenie pielęgnacyjne

78 rodzin

zasiłek dla opiekuna
świadczenie rodzicielskie
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

7 rodzin
47 rodzin
196 rodzin

program „Za życiem”

4 rodziny

zasiłek pielęgnacyjny

418 rodzin

zasiłek rodzinny z dodatkami

1 525 rodzin

Liczba dzieci – 1 857

Fundusz alimentacyjny
Liczba rodzin 97
Program „Dobry start”
Liczba dzieci 2 392
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Liczba rodzin 12
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ZADANIA WŁASNE
Zasiłki stałe
Liczba rodzin

128

Zasiłki okresowe
Liczba rodzin

22

Zasiłki celowe
Liczba rodzin

319

Dożywianie dzieci i młodzieży
Liczba rodzin

272

Liczba dzieci

535

Usługi opiekuńcze
Liczba rodzin

12

LICZBA OSÓB DŁUGOTRWALE KORZYSTAJĄCYCH
ZADANIA WŁASNE – 64
GŁÓWNE PRZYCZYNY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ
alkoholizm

92 rodziny

potrzeba ochrony macierzyństwa

106 rodzin

ubóstwo

587 rodzin

bezrobocie

210 rodzin

niepełnosprawność

280 rodzin

długotrwała, ciężka choroba

186 rodzin

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

67 rodzin

LICZBA MIEJSC W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ – 34
Liczba osób umieszczonych w domach poza gminą Łochów – 25
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ODSETEK MIESZKAŃCÓW ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM – 9,6 %
LICZBA LOKALI SOCJALNYCH I LICZBA OCZEKUJĄCYCH
Liczba lokali socjalnych

59

Liczba oczekujących

17

STOPA BEZROBOCIA – 6,5 %

BIBLIOTEKI
W Gminie Łochów w 2018 r. funkcjonowała 1 biblioteka główna i 3 filie. W 2018 r. do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowano budynek filii bibliotecznej w Ostrówku,
znajdujących się przy ulicy Św. Jana Pawła II.
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 42183 woluminów, zaś na koniec roku –
35615 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 2,35
na dzień 1 stycznia 2018 r. oraz 1,98 na dzień 31 grudnia 2018 r.
Na początku roku zarejestrowano 1423 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku liczby
te wynosiły 1332. W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystało 1332
czytelniczek i czytelników, którzy skorzystali łącznie z 20050 woluminów.
W roku 2018 wzbogacono zbiory bibliotek o m.in. następujące pozycje: historyczne,
biografie, psychologiczne, obyczajowe, kryminały, fantastykę, literaturę dziecięcą.
Poszczególne biblioteki zatrudniały 7 pracownic i pracowników.
W poszczególnych bibliotekach użytkowano 16 komputerów, w tym 16 komputerów
z dostępem do szerokopasmowego Internetu.
W 2018 r. biblioteki gminne zorganizowały 31 wydarzenia, mające na celu promocję
czytelnictwa. W wydarzeniach tych wzięło udział 4206 mieszkańców. Biblioteki poniosły
w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie 15000 zł.
W 2018 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała
350000 zł.
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BEZPIECZEŃSTWO NA TERENIE GMINY ŁOCHÓW
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Łochów
w okresie styczeń – grudzień 2018 roku
Ilość przestępstw na terenie Gminy Łochów:
powiat wegrowski

gmina Łochów

Przestępstwa ogółem

830

289

Przestępstwa kryminalne

575

199

Przestępstwa 7 kategorii

216

76

Wykroczenia ujawnione w 2018 roku w poszczególnych kategoriach:

Kategoria wykroczenia

I-XII 2018

Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

194

Bezprawne wywołanie alarmu

6

Kradzież mienia

91

Działania profilaktyczne
Policjanci KP w Łochowie prowadzili w 2018 roku czynności profilaktyczne na rzecz
poprawy stanu bezpieczeństwa. Główne kierunki to realizowanie zadań określonych
w rządowym projekcie zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań, „Razem
Bezpieczniej”, ponadto realizacja programu „Zapobiegania niedostosowaniu społecznemu
i przestępczości dzieci i młodzieży” oraz inne programy ukierunkowane na bezpieczeństwo
dzieci i młodzieży.
Działalność ta, tak jak w poprzednich latach prowadzona jest przede wszystkim podczas
spotkań ze społeczeństwem i obejmuje następujące tematy:
 aspekty prawne przestępczości nieletnich, odpowiedzialność za popełnione czyny
karalne, sankcje wynikające z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 Bezpieczne Wakacje,
 Bezpieczne Ferie,
 Stop Włamaniom,
 Bezpieczny Senior,
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 Bądź widoczny, bądź trzeźwy, bądź bezpieczny,
 Bezpieczna droga do szkoły,
 Bezpieczna i przyjazna szkoła,
 Bezpiecznie nad wodą,
 Terrroryzm,
 działania antydopalaczowe, narkotyki, nikotyna,
 B&N, czyli B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONONY,
 Mój rower, moje życie,
 Kręci mnie bezpieczeństwo,
 Konsultacje społeczne – na bieżąco prowadzone są przez dzielnicowych,
 Spotkania z uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych przeprowadzonych przez
funkcjonariuszy KP w Łochowie.

Interwencje policyjne
W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku policjanci KP w Łochowie na terenie miasta
i gminy Łochów przeprowadzili:


interwencji policyjnych – 2234



interwencji domowych – 407



interwencji domowych zakończonych NK – 68

W sytuacjach, gdzie stwierdzono przemoc w rodzinie policjanci sporządzali „Niebieską
Kartę” a następnie rodzina ta zostawała objęta nadzorem dzielnicowego jak też innych
instytucji zajmujących się pomocą osobom poszkodowanym przemocą.
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym:

kolizja drogowa

194

wypadek drogowy

12

wypadek ze skutkiem śmiertelnym

4

osoby ranne

13

zabici

4
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Głównymi przyczynami kolizji drogowych na ternie gminy Łochów były:


nadmierna prędkość,



nieprawidłowe skręcanie, wymijanie, wyprzedzanie,



nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu,



nieprawidłowa zmiana pasa ruchu,



zwierzę na drodze.

INFORMACJA O STANIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ GMINY ŁOCHÓW

W 2018 roku dokonano zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem
ratowniczo- gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie
Ochotniczej Straży Pożarnej Pogorzelec. Wartość - 800 513,80 zł (w tym dotacja z WFOŚiGW
- 399 750 zł; Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego - 130 000, 00 zł; KSRG 80 000,00 zł; Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka - 8 000,00 zł; Nadleśnictwo Siedlce 500,00 zł; Nadleśnictwo Łochów - 5 000,00 zł, środki OSP Pogorzelec - 10 000,00 zł; budżet
Gminy Łochów- 167 263,80 zł)
Wyjazdy do zdarzeń w powiecie węgrowskim:
W powiecie węgrowskim doszło łącznie do 1115 zdarzeń (104 pożarów, 195 miejscowych
zagrożeń, 14 alarmów fałszywych)
W gminie Łochów łącznie - 313 zdarzeń (383 pożary, 684 miejscowych zagrożeń,
48 alarmów fałszywych), co stanowi 28% wszystkich zdarzeń na terenie powiatu.
W zdarzeniach tych poszkodowanych zostało 159 osób, w tym: 10 ofiar śmiertelnych
149 rannych (w tym 13 dzieci).
Na terenie gminy Łochów poszkodowanych zostało 50 osób, w tym:
7 ofiar śmiertelnych, 43 rannych ( w tym 5 dzieci).
W 2018 roku nastąpił wzrost ilości interwencji straży pożarnych w stosunku do ubiegłego
roku. W 2017 roku na terenie gminy Łochów zarejestrowano 257.
W 2018 roku w tzw. sezonie palnym (kwiecień – wrzesień) funkcjonował w Ostrówku
wspólny posterunek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
Gminy Łochów.
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W ramach Funduszu Sprawiedliwości pozyskano w 2018 roku sprzęt ratownictwa
technicznego i medycznego. Kwota pozyskana z Funduszu Sprawiedliwości - 72 400 zł.
Lp

Nazwa jednostki

Wykaz pozyskanego sprzętu

1

OSP Ostrówek

1. Wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do
podnoszenia o nośności od 50kN do 300kN
2. Osprzęt do zasilania z butli sprężonego powietrza
wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych
3. Butla na sprężone powietrze do poduszek
wysokociśnieniowych 6L

2

OSP Brzuza

1. Torba PSP R1
2. Nosze typu deska
3. Szyny typu Kramera

3

OSP Łochów ul.
Węgrowska

1. Torba PSP R1
2. Butla na sprężone powietrze do poduszek
wysokociśnieniowych 6 L
3. Nóż do pasów bezpieczeństwa
4. Zbijak do szyb hartowanych
5. Pilarka do drewna
6. Przenośny zestaw oświetleniowy
7. Bosak dielektryczny

4

OSP Łochów ul.
Fabryczna

1. Defibrylator AED
2. Pilarka do drewna

5

OSP Pogorzelec

1. Defibrylator AED
2. Detektor wielogazowy

6

OSP Budziska

1. Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji
pojazdu
2. Detektor wielogazowy

7

OSP Gwizdały

1. Agregat prądotwórczy
2. Przenośny zestaw oświetleniowy
3. Szyny typu Kramera

8

OSP Laski

1. Nosze typu deska
2. Szyny typu Kramera
3. Zbijak do szyb hartowanych
4. Nóż do pasów bezpieczeństwa
5. Przenośny zestaw oświetleniowy
6. Agregat prądotwórczy

9

OSP Baczki

1. Torba PSP R1
2. Nosze typu deska
3. Szyny typu Kramera
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REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE
Realizacja uchwał kadencja 2014-2018
L.p Numer Uchwały

Tytuł

Data
Podjęcia

Termin
wykonania

Stan
realizacji
uchwał

2018
1

LVI/376/2018

31.01.2018

w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy
Łochów na lata 20182037.

Z dniem
podjęcia

Uchwała
realizowana

2

LVI/377/2018

31.01.2018

w sprawie zmian w
budżecie Gminy
Łochów na 2018 rok.

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

3

LVI/378/2018

31.01.2018

w sprawie
szczegółowych zasad,
sposobu i trybu
udzielania ulg w
spłacie należności o
charakterze
cywilnoprawnym oraz
określenia warunków
dopuszczalności
pomocy publicznej

14 dni od
dnia
ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Woj. Maz

Uchwała
realizowana

4

LVI/379/2018

31.01.2018

w sprawie uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla
rejonu „Dębinka”
w mieście Łochów

14 dni od
Uchwała
dnia
zrealizowana
ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Woj. Maz

5

LVI/380/2018

31.01.2018

w sprawie
przystąpienia do
sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy

RAPORT O STANIE GMINY ŁOCHÓW ZA 2018 ROK

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

45

Łochów dla działek nr
ewid. 181/1, 181/2,
181/3, położonych w
obrębie wsi Twarogi
6

LVI/381/2018

31.01.2018

w sprawie
przystąpienia do
sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla
działek nr ewid. 181/1,
181/2, 181/3,
położonych w obrębie
wsi Twarogi, gmina
Łochów

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

7

LVI/382/2018

31.01.2018

w sprawie przyjęcia
przez Gminę Łochów
do realizacji projektu
w ramach Programu
Operacyjnego
Infrastruktura i
Środowisko 20142020, Priorytet II –
Ochrona środowiska,
w tym adaptacja do
zmian klimatu,
działanie 2.3
Gospodarka wodnościekowa w
aglomeracjach

Z dniem
podjęcia

Uchwała
realizowana

8

LVI/383/2018

31.01.2018

w sprawie zmiany
Uchwały Nr
XXXII/232/2016 Rady
Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 września
2016 r. w sprawie
określenia zasad
wspólnej obsługi w
ramach samorządowej
jednostki
organizacyjnej
„Centrum Usług

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana
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9Wspólnych w
Łochowie”.
9

LVI/384/2018

31.01.2018

w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania
Narkomanii na 2018
rok

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

10

LVI/385/2018

31.01.2018

w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie
kolejnej umowy najmu
z dotychczasowym
najemcą

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

11

LVI/386/2018

31.01.2018

w sprawie wyrażenia
zgody na przyznanie
pierwszeństwa w
nabyciu budynków
wraz z przynależnym
gruntem

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

12

LVI/387/2018

31.01.2018

w sprawie ustalenia
zasad usytuowania na
terenie gminy Łochów
miejsc sprzedaży i
podawania napojów
alkoholowych

14 dni od
dnia
ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Woj. Maz

Uchwała
realizowana

13

LVII/388/2018

28.02.2018

w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy
Łochów na lata 20182037.

Z dniem
podjęcia

Uchwała
realizowana

14

LVII/389/2018

28.02.2018

w sprawie
wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy
Łochów na 2018 rok

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

15

LVII/390/2018

28.02.2018

w sprawie przyjęcia
programu opieki nad

14 dni od
dnia

Uchwała
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zwierzętami
bezdomnymi oraz
zapobiegania
bezdomności zwierząt
na terenie Gminy
Łochów w 2018 roku

ogłoszenia w zrealizowana
Dzienniku
Urzędowym
Woj. Maz

16

LVII/391/2018

28.02.2018

w sprawie określenia
wysokości opłat za
korzystanie z
wychowania
przedszkolnego
uczniów objętych
wychowaniem
przedszkolnym do
końca roku szkolnego
w roku
kalendarzowym, w
którym kończą 6 lat w
przedszkolach i
oddziałach
przedszkolnych w
szkołach
podstawowych, dla
których organem
prowadzącym jest
Gmina Łochów.

14 dni od
dnia
ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Woj. Maz

Uchwała
realizowana

17

LVIII/392/2018

28.03.2018

w sprawie zmian w
wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy
Łochów na lata 20182037.

Z dniem
podjęcia

Uchwała
realizowana

18

LVIII/393/2018

28.03.2018

w sprawie
wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy
Łochów na 2018 rok.

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

19

LVIII/394/2018

28.03.2018

w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla
Powiatu
Węgrowskiego.

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana
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20

LVIII/395/2018

28.03.2018

w sprawie odstąpienia
od obowiązku
zachowania trybu
przetargowego dla
zawarcia umowy
dzierżawy gruntu

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

21

LVIII/396/2018

28.03.2018

w sprawie
tygodniowego
obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć
pedagogów,
psychologów,
logopedów,
terapeutów
pedagogicznych oraz
doradców
zawodowych
zatrudnionych w
szkołach i
przedszkolach, dla
których organem
prowadzącym jest
Gmina Łochów

1 września
2018 r.

Uchwała
realizowana

22

LVIII/397/2018

28.03.2018

w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru
obniżek tygodniowego
obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym
powierzono
stanowisko
kierownicze w
szkołach i
przedszkolach, dla
których organem
prowadzącym jest
Gmina Łochów

Od 1
września
2018 r.

Uchwała
realizowana

23

LVIII/398/2018

28.03.2018

w sprawie podziału
Gminy Łochów na
okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i
numerów oraz liczby
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14 dni od
Uchwała
dnia
zrealizowana
ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym

49

radnych wybieranych
w każdym okręgu

Woj. Maz

24

LVIII/399/2018

28.03.2018

w sprawie podziału
14 dni od
Uchwała
gminy na stałe obwody
dnia
zrealizowana
głosowania, ustalenia ogłoszenia w
ich numerów, granic
Dzienniku
oraz siedzib
Urzędowym
obwodowych komisji
Woj. Maz
wyborczych

25

LVIII/400/2018

28.03.2018

w sprawie wymagań,
14 dni od
jakie powinien
dnia
spełniać przedsiębiorca ogłoszenia w
ubiegający się o
Dzienniku
uzyskanie zezwolenia Urzędowym
na prowadzenie
Woj. Maz
działalności w zakresie
opróżniania
zbiorników
bezodpływowych i
transportu nieczystości
ciekłych na terenie
gminy Łochów

26

LIX/401/2018

25.04.2018

w sprawie wyboru
Przewodniczącego
Rady Miejskiej w
Łochowie.

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

27

LIX/402/2018

25.04.2018

w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy
Łochów na lata 20182037

Z dniem
podjęcia

Uchwała
realizowana

28

LIX/403/2018

25.04.2018

w sprawie
wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy
Łochów na 2018 rok.

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

29

LIX/404/2018

25.04.2018

w sprawie zaciągnięcia
kredytu w banku
krajowym.

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

RAPORT O STANIE GMINY ŁOCHÓW ZA 2018 ROK

Uchwała
realizowana

50

30

LIX/405/2018

25.04.2018

w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w
Warszawie na zadanie
inwestycyjne pn.
„Uzupełnienie
gospodarki wodnościekowej w Gminie
Łochów”

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

31

LIX/406/2018

25.04.2018

w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z
Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Środowiska i
Gospodarki Wodnej w
Warszawie na zadanie
inwestycyjne pn. „
Budowa kanalizacji
sanitarnej w
Budziskach – etap II”

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

32

LIX/407/2018

25.04.2018

w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i
porządku na terenie
gminy Łochów.

14 dni od
dnia
ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Woj. Maz

Uchwała
realizowana

33

LIX/408/2018

25.04.2018

w sprawie
szczegółowego
sposobu i zakresu
świadczenia usług w
zakresie odbierania
odpadów komunalnych
od właścicieli
nieruchomości i
zagospodarowania
tych odpadów w
zamian za uiszczoną
przez właścicieli
nieruchomości opłatę
za gospodarowanie

Z dniem
podjęcia

Uchwała
realizowana
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odpadami
komunalnymi.
34

LIX/409/2018

25.04.2018

w sprawie zmiany
uchwały Nr
XLII/308/2002 Rady
Miejskiej w Łochowie
z dnia 9 października
2002 roku w sprawie
przystąpienia do
sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta
Łochów zmienionej
uchwałą Nr
III/18/2014 Rady
Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 grudnia 2014
roku oraz uchwałą Nr
XXVIII/176/2016/
Rady Miejskiej w
Łochowie z dnia 29
czerwca 2016 roku.

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

35

LIX/410/2018

25.04.2018

w sprawie
przystąpienia do
sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Łochów dla części
terenu wsi Ostrówek

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

36

LIX/411/2018

25.04.2018

w sprawie
przystąpienia do
sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla
części terenu wsi
Ostrówek, gmina
Łochów

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana
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37

LX/412/2018

28.05.2018

w sprawie zmiany
uchwały Nr
XI/108/2003 Rady
Miejskiej w Łochowie
z dnia 29 października
2003 roku w sprawie
przystąpienia do
sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Łochów zmienionej
uchwałą Nr
XXIV/178/2012 Rady
Miejskiej w Łochowie
z dnia 24 października
2012 roku, uchwałą Nr
V/23/2015 Rady
Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 stycznia
2015 roku, uchwałą Nr
XIII/89/2015 Rady
Miejskiej w Łochowie
z dnia 16 września
2015 roku, uchwałą Nr
XVI/112/2015 Rady
Miejskiej w Łochowie
z dnia 25 listopada
2015 roku oraz
uchwałą Nr
XXXIII/238/2016
Rady Miejskiej w
Łochowie z dnia 26
października 2016
roku

38

LX/413/2018

28.05.2018

w sprawie: uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Łochów w zakresie
wsi Nadkole i Łazy.

39

LX/414/2018

28.05.2018

w sprawie: uchwalenia
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Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

30 dni od
Uchwała
dnia
zrealizowana
ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Woj. Maz
30 dni od

Uchwała

53

miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Łochów w zakresie
wsi Jasiorówka,
Burakowskie.

dnia
zrealizowana
ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Woj. Maz
30 dni od
Uchwała
dnia
zrealizowana
ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Woj. Maz

40

LX/415/2018

28.05.2018

w sprawie: uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Łochów w zakresie
wsi Wólka Paplińska i
Kalinowiec.

41

LX/416/2018

28.05.2018

w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy
Łochów na lata 20182037.

Z dniem
podjęcia

Uchwała
realizowana

42

LX/417/2018

28.05.2018

w sprawie
wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy
Łochów na 2018 rok.

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

43

LX/418/2018

28.05.2018

w sprawie zmiany
uchwały Nr
LVIII/394/2018 z dnia
28 marca 2018 r. w
sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla
Powiatu
węgrowskiego.

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

44

LX/419/2018

28.05.2018

w sprawie zmiany
uchwały nr
LIX/407/2018 Rady
Miejskiej w Łochowie
z dnia 25 kwietnia
2018 r. w sprawie
Regulaminu
utrzymania czystości i
porządku na terenie
gminy Łochów.

14 dni od
dnia
ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Woj. Maz

Uchwała
realizowana
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45

LX/420/2018

28.05.2018

w sprawie zmiany
14 dni od
uchwały nr
dnia
LIX/408/2018 Rady
ogłoszenia w
Miejskiej w Łochowie
Dzienniku
z dnia 25 kwietnia
Urzędowym
2018 r. w sprawie
Woj. Maz
szczegółowego
sposobu i zakresu
świadczenia usług w
zakresie odbierania
odpadów komunalnych
od właścicieli
nieruchomości opłatę
za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi.

Uchwała
realizowana

46

LX/421/2018

28.05.2018

w sprawie nabycia na
rzecz Gminy Łochów
nieruchomości
położonych w
miejscowości
Gwizdały, Brzuza,
Szumin i Nadkole gm.
Łochów.

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

47

LX/422/2018

28.05.2018

w sprawie uznania za
park miejski terenu
obejmującego część
leśną działek nr ewid.
2/1, 2/2, położonych w
obrębie miasta
Łochów.

Z dniem
podjęcia.

Uchwała
realizowana

48

LX/423/2018

28.05.2018

w sprawie przyjęcia
14 dni od
Uchwała
„Programu
dnia
zrealizowana
Stypendialnego Gminy ogłoszenia w
Łochów” dla
Dzienniku
uzdolnionych uczniów Urzędowym
szkół podstawowych,
Woj. Maz
dla których organem
prowadzącym jest
Gmina Łochów.
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49

LX/424/2018

28.05.2018

w sprawie poparcia
działań dotyczących
rozwoju
Mazowieckiego Portu
Lotniczego WarszawaModlin

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

50

LXI/425/2018

27.06.2018

w sprawie
zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego Gminy
Łochów za 2017 rok.

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

51

LXI/426/2018

27.06.2018

w sprawie udzielenia
Burmistrzowi
Łochowa absolutorium
za 2017 rok.

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

52

LXI/427/2018

27.06.2018

w sprawie zmiany
uchwały Nr II/3/2014
Rady Miejskiej w
Łochowie z dnia 10
grudnia 2014 r. w
sprawie powołania
Komisji Stałych Rady
Miejskiej w Łochowie
oraz ustalenia składów
liczbowych i
osobowych komisji
stałych zmienionej
uchwałą Nr
XXVII/164/2016 Rady
Miejskiej w Łochowie
z dnia 25.05.2016 r.

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

53

LXI/428/2018

27.06.2018

w sprawie zmiany
uchwały Nr II/4/2014
Rady Miejskiej w
Łochowie z dnia 10
grudnia 2014 r. w
sprawie wyboru
Przewodniczących
Komisji Stałych Rady
Miejskiej w Łochowie

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana
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54

LXI/429/2018

27.06.2018

w sprawie
wprowadzenia zmian
w Wieloletniej
Prognozie Finansowej
Gminy Łochów na lata
2018-2037.

Z dniem
podjęcia

Uchwała
realizowana

55

LXI/430/2018

27.06.2018

w sprawie
wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy
Łochów na 2018 rok.

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

56

LXI/431/2018

27.06.2018

w sprawie zmiany
uchwały Nr
LVII/390/2018 Rady
Miejskiej w Łochowie
z dnia 28 lutego 2018
r. w sprawie przyjęcia
programu opieki nad
zwierzętami
bezdomnymi oraz
zapobiegania
bezdomności zwierząt
na terenie Gminy
Łochów w 2018 roku.

57

LXI/432/2018

27.06.2018

w sprawie przekazania
do zaopiniowania
organowi
regulującemu
regulaminu
dostarczania wody i
odprowadzania
ścieków.

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

58

LXI/433/2018

27.06.2018

w sprawie
ustanowienia
służebności przesyłu
dla przebiegu
gazociągu średniego
ciśnienia.

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

59

LXI/434/2018

27.06.2018

w sprawie
ustanowienia
służebności przesyłu

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana
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14 dni od
Uchwała
dnia
zrealizowana
ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Woj. Maz

57

dla przebiegu linii
kablowej i ustawienia
kontenerowej stacji
transferowej.
60

LXI/435/2018

27.06.2018

w sprawie
przeprowadzenia
konsultacji
społecznych z
mieszkańcami osiedla
Łochów dotyczących
Budżetu
Partycypacyjnego na
rok 2019.

14 dni od
dnia
ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Woj. Maz

Uchwała
realizowana

61

LXI/436/2018

27.06.2018

w sprawie zasięgnięcia
opinii jednostek
pomocniczych Gminy
Łochów.

Z dniem
podęcia

Uchwała
zrealizowana

62

LXI/437/2018

27.06.2018

w sprawie uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla
rejonu „Dębinka” w
mieście Łochów.

63

LXII/438/2018

25.07.2018

w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy
Łochów na lata 20182037.

Z dniem
podjęcia

Uchwała
realizowana

64

LXII/439/2018

25.07.2018

w sprawie
wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy
Łochów na 2018 rok

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

65

LXII/440/2018

25.07.2018

w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla
Burmistrza Łochowa.

Od 1 lipa
2018 r.

Uchwała
zrealizowana

66

LXII/441/2018

25.07.2018

w sprawie zmiany
uchwały Nr
LX/421/2018 z dnia 28
maja 2018 r. w

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana
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14 dni od
Uchwała
dnia
zrealizowana
ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Woj. Maz

58

sprawie nabycia na
rzecz Gminy Łochów
nieruchomości
położonych w
miejscowościach
Gwizdały, Brzuza,
Szumin i Nadkole gm.
Łochów
67

LXII/442/2018

25.07.2018

w sprawie ustalenia
14 dni od
maksymalnej liczby
dnia
zezwoleń na sprzedaż ogłoszenia w
napojów alkoholowych Dzienniku
na terenie Gminy
Urzędowym
Łochów
Woj. Maz

Uchwała
realizowana

68

LXII/443/2018

25.07.2018

w sprawie ustalenia
14 dni od
zasad usytuowania na
dnia
terenie Gminy Łochów ogłoszenia w
miejsc sprzedaży i
Dzienniku
podawania napojów
Urzędowym
alkoholowych.
Woj. Maz

Uchwała
realizowana

69

LXIII/444/2018

29.08.2018

w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata
2018-2037.

Z dniem
podjęcia

Uchwała
realizowana

70

LXIII/445/2018

29.08.2018

w sprawie
wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy
Łochów na 2018 rok.

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

71

LXIII/446/2018

29.08.2018

w sprawie
komunalizacji mienia
Skarbu Państwa w
miejscowości
Łosiewice.

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

72

LXIII/447/2018

29.08.2018

w sprawie
komunalizacji mienia
Skarbu Państwa w
miejscowości
Zagrodniki.

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana
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73

LXIII/448/2018

29.08.2018

w sprawie
komunalizacji mienia
Skarbu Państwa w
miejscowości
Pogorzelec.

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

74

LXIII/449/2018

29.08.2018

w sprawie
komunalizacji mienia
Skarbu Państwa w
miejscowości Wólka
Paplińska.

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

75

LXIII/450/2018

29.08.2018

w sprawie utworzenia
odrębnego obwodu
głosowania

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

76

LXIII/451/2018

29.08.2018

w sprawie zmiany
uchwały Nr
LVII/390/2018 Rady
Miejskiej w Łochowie
z dnia 28 lutego 2018
r. w sprawie przyjęcia
programu opieki nad
zwierzętami
bezdomnymi oraz
zapobiegania
bezdomności zwierząt
na terenie Gminy
Łochów w 2018 roku

77

LXIV/452/2018

26.09.2018

w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy
Łochów na lata 20182037.

Z dniem
podjęcia

Uchwała
realizowana

78

LXIV/453/2018

01.10.2018

w sprawie
wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy
Łochów na 2018 rok.

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

79

LXIV/454/2018

01.10.2018

w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla
Powiatu
Węgrowskiego.

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana
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14 dni od
Uchwała
dnia
zrealizowana
ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Woj. Maz

60

80

LXIV/455/2018

01.10.2018

w sprawie zmiany
14 dni od
Uchwała
uchwały Nr
dnia
zrealizowana
XXX/191/2016 Rady ogłoszenia w
Miejskiej w Łochowie
Dzienniku
z dnia 31 sierpnia 2016 Urzędowym
r. w sprawie
Woj. Maz
uchwalenia Statutu
Gminy Łochów.

81

LXIV/456/2018

01.10.2018

w sprawie zmiany
uchwały Nr
LI/351/2017 Rady
Miejskiej w Łochowie
z dnia 25 października
2017 r. w sprawie
przyjęcia Rocznego
Programu Współpracy
Gminy Łochów z
organizacjami
pozarządowymi oraz z
innymi podmiotami
prowadzącymi
działalność pożytku
publicznego, na 2018
rok

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

82

LXIV/457/2018

01.10.2018

w sprawie uchwalenia
Wieloletniego
Programu
Gospodarowania
Mieszkaniowym
Zasobem Gminy
Łochów na lata 2018 –
2023

14 dni od
dnia
ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Woj. Maz

Uchwała
realizowana

83

LXIV/458/2018

01.10.2018

w sprawie
ustanowienia
służebności przesyłu
dla inwestycji
polegającej na
budowie linii kablowej
średniego napięcia
oraz kontenerowej
stacji

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana
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transformatorowej
84

LXIV/459/2018

01.10.2018

w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność
Burmistrza Łochowa.

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

85

LXV/460/2018

29.10.2018

w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy
Łochów na lata 20182037.

Z dniem
podjęcia

Uchwała
realizowana

86

LXV/461/2018

29.10.2018

w sprawie
wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy
Łochów na 2018 rok.

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

87

LXV/462/2018

29.10.2018

w sprawie wyrażenia
zgody na przekazanie
własności udziału w
nieruchomości
zabudowanej
stanowiącej
współwłasność Gminy
Łochów - wykonanie
zapisu testamentowego

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

88

LXV/463/2018

29.10.2018

w sprawie zmiany
uchwały nr
LXIV/457/2018 Rady
Miejskiej w Łochowie
z dnia 1 października
2018 roku w sprawie
uchwalenia
Wieloletniego
Programu
Gospodarowania
Mieszkaniowym
Zasobem Gminy
Łochów na lata 2018 –
2023

14 dni od
dnia
ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Woj. Maz

Uchwała
realizowana

89

LXVI/464/2018

07.11.2018

nadania imienia
Ignacego Jana
Paderewskiego Sali
widowiskowo-kinowej

Z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana
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w Łochowie

Realizacja uchwał Kadencja 2018-2023
L.p

Numer
Uchwały

Data
Podjęcia

1

I/1/2018

21.11.2018

2

I/2/2018

21.11.2018

3

I/3/2018

21.11.2018

4

I/4/2018

21.11.2018

5

II/5/2018

28.11.2018

6

II/6/2018

28.11.2018

7

II/7/2018

28.11.2018

8

II/8/2018

28.11.2018

Tytuł

2018
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Łochowie.
w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących
Rady Miejskiej w
Łochowie.
powołania Komisji Stałych
Rady Miejskiej w
Łochowie oraz ustalenia
składów liczbowych i
osobowych komisji stałych
w sprawie wyboru
Przewodniczących Komisji
Stałych Rady Miejskiej w
Łochowie.
w sprawie wprowadzenia
zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej
Gminy Łochów na lata
2018 – 2037.
w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy
Łochów
na 2018 rok
w sprawie zmiany uchwały
Nr XLII/308/2002 Rady
Miejskiej
w Łochowie z dnia 9
października 2002 roku w
sprawie przystąpienia do
sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta
Łochów.
w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie przez
Gminę Łochów prawa
własności nieruchomości.
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Termin
wykonania

Stan
realizacji
uchwał

z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

z dniem
podjęcia

Uchwała
realizowana

z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana
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9

II/9/2018

28.11.2018

10

II/10/2018

28.11.2018

11

II/11/2018

28.11.2018

12

II/12/2018

28.11.2018

13

II/13/2018

28.11.2018

14

II/14/2018

28.11.2018

15

III/15/2018

17.12.2018

w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty.
w sprawie zmiany uchwały
nr LIX/408/2018 Rady
Miejskiej
w Łochowie z dnia 25
kwietnia 2018 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych
odpadów w zamian za
uiszczoną przez właścicieli
nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
w sprawie zmiany uchwały
nr LIX/407/2018 Rady
Miejskiej
w Łochowie z dnia 25
kwietnia 2018 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania
czystości
i porządku na terenie
gminy Łochów.
w sprawie wynagrodzenia
Burmistrza Łochowa
w sprawie przyjęcia
Rocznego Programu
Współpracy Gminy
Łochów z organizacjami
pozarządowymi oraz
innymi podmiotami
prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na
2019 rok.
zmieniająca uchwałę nr
XXII/137/2016 w prawie
zwolnienia w części z opłat
za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami
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14 dni od dnia
ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Woj. Maz.
14 dni od dnia
ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Woj. Maz.

Uchwała
realizowana

14 dni od dnia
ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Woj. Maz.

Uchwała
realizowana

z dniem
podjęcia
z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana
Uchwała
realizowana

14 dni od dnia
ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Woj. Maz.
14 dni od dnia
ogłoszenia w
Dzienniku

Uchwała
realizowana

Uchwała
realizowana

Uchwała
realizowana
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16

III/16/2018

17.12.2018

17

III/17/2018

17.12.2018

18

IV/18/2019

28.12.2018

19

IV/19/2019

28.12.2018

20

IV/20/2019

28.12.2018

21

IV/21/2019

28.12.2018

22

IV/22/2019

28.12.2018

23

IV/23/2019

28.12.2018

komunalnymi składanej
przez właścicieli
nieruchomości.
w sprawie ustalenia
warunków i trybu
składania deklaracji
o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami
za pomocą środków
komunikacji
elektronicznej.
w sprawie zwolnienia w
części z opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
w sprawie wprowadzenia
zmian w Wieloletniej
prognozie Finansowej
Gminy Łochów na lata
2018-2037.
w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy
Łochów na 2018 rok.
w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy
Łochów na lata 20192038.
w sprawie uchwalenia
uchwały budżetowej na
2019 rok.
w sprawie zmiany uchwały
Nr LIX/404/2018 Rady
Miejskiej
w Łochowie z dnia 25
kwietnia 2018 r. w sprawie
zaciągnięcia kredytu w
banku krajowym.
w sprawie zmiany uchwały
Nr LIV/370/2017 Rady
Miejskiej
w Łochowie z dnia 27
grudnia 2017 r. w sprawie:
trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla
publicznych i
niepublicznych szkół,
przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych
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Urzędowym
Woj. Maz.
14 dni od dnia
ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Woj. Maz.

Uchwała
realizowana

14 dni od dnia
ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Woj. Maz.
z dniem
podjęcia

Uchwała
realizowana

z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

od 1 stycznia
2019 r.

Uchwała
realizowana

od 1 stycznia
2019 r.

Uchwała
realizowana

z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

14 dni od dnia
ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Woj. Maz.

Uchwała
realizowana

Uchwała
realizowana
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24

IV/24/2019

28.12.2018

25

IV/25/2019

28.12.2018

26

IV/26/2019

28.12.2018

27

IV/27/2019

28.12.2018

28

IV/28/2019

28.12.2018

29

IV/29/2019

28.12.2018

w szkołach podstawowych
i innych form wychowania
przedszkolnego
prowadzonych na terenie
gminy Łochów, trybu
kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystania
dotacji oraz terminu i
sposobu rozliczenia
wykorzystania dotacji.
w sprawie uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta
Łochów.
w sprawie uchwalenia
zmiany studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Łochów dla działek nr
ewid. 181/1, 181/2, 181/3,
położonych w obrębie wsi
Twarogi.
w sprawie uchwalenia
zmiany studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Łochów dla części terenu
wsi Ostrówek.
w sprawie ustalenia
wysokości i warunków
udzielania bonifikaty od
wniesienia opłaty
jednorazowej z tytułu
przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego
w prawo własności
nieruchomości gruntowych
stanowiących własność
Gminy Łochów.
w sprawie regulaminu
dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Łochów.
w sprawie powołania
Komisji Inwentaryzacyjnej
do spraw Komunalizacji
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30 dni od dnia
Uchwała
ogłoszenia w zrealizowana
Dzienniku
Urzędowym
Woj. Maz.
z dniem
Uchwała
podjęcia
zrealizowana

z dniem
podjęcia

Uchwała
zrealizowana

od 1 stycznia
2019 r.

Uchwała
realizowana

14 dni od dnia
Uchwała
ogłoszenia w realizowana
Dzienniku
Urzędowym
Woj. Maz
z dniem
Uchwała
podjęcia
zrealizowana
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30

IV/30/2019

28.12.2018

31

IV/31/2019

28.12.2018

32

IV/32/2019

28.12.2018

Mienia Gminnego.
w sprawie określenia trybu
i sposobu powoływania i
odwoływania członków
Zespołu
Interdyscyplinarnego ds.
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz warunków
jej funkcjonowania.
w sprawie przyjęcia
Programu Ograniczania
Niskiej Emisji dla Gminy
Łochów.
w sprawie zmiany uchwały
nr LIX/407/2018 Rady
Miejskiej
w Łochowie z dnia 25
kwietnia 2018 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na
terenie gminy Łochów.
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14 dni od dnia
Uchwała
ogłoszenia w zrealizowana
Dzienniku
Urzędowym
Woj. Maz

z dniem
podjęcia

Uchwała
realizowana

14 dni od dnia
ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Woj. Maz

Uchwała
realizowana
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PODSUMOWANIE
Gmina Łochów, kontynuuje rozpoczęte wcześniej, realizowane także w 2018 roku,
dotychczasowe plany inwestycyjne w oparciu o pozyskane środki zewnętrzne w zakresie:
rozbudowy sieci wodno-ściekowej oraz przebudowy dróg. W mieście powstanie park
„Dębinka” jako swoiste centrum rekreacji oraz parking dla osób dojeżdżających. Zakończono
też kolejny program instalacji odnawialnych źródeł energii. Na terenach wiejskich
realizowany jest Fundusz Sołecki, a w mieście Budżet Partycypacyjny. Głównym celem tych
działań jest stałe podnoszenie poziomu życia mieszkańców.
Rok 2019 dla Gminy Łochów, to rok szczególny ze względu na jubileusz 50-lecia nadania
praw miejskich, co wiąże się z całą serią wydarzeń podsumowujących okres rozwoju gminy.
Zwieńczeniem tych obchodów będzie uroczyste nadanie i poświęcenie Sztandaru Gminy
Łochów oraz wyróżnienie osób zasłużonych okolicznościowym medalem.
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