Raport o stanie gminy Łomża za 2019 r.

Raport o stanie Gminy Łomża został sporządzony na podstawie art. 28 aa
ustawy o samorządzie gminnym.
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Wstęp Wójta Piotra Kłysa
Szanowni Państwo,
Radni i Mieszkańcy Gminy Łomża
Przedstawiamy Państwu raport o stanie
gminy Łomża za 2019 rok. To nowy rodzaj
dokumentu, do którego opracowania zostały
zobligowane samorządy w Polsce. Ustawowy
obowiązek każe w szczególności omówić realizację
polityk, programów i strategii oraz uchwały rady
gminy i sytuację finansową. Raport przedstawiany
jest raz do roku, podczas sesji Rady Gminy, na
której dokonywane jest rozliczenie działalności
finansowej gminy za poprzedni rok. Ten dokument
jest próbą omówienia, tego co zostało wykonane w
2019 roku i jak zmienia się nasza gmina.
Podsumowanie działalności gminy za 2019 roku dokonujemy w połowie 2020 roku. To rok
szczególny. Cały świat walczy z pandemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2. Do nas dotarł
on w połowie marca, a wprowadzane przez rząd Polski kolejne decyzje o ograniczeniach mających
powstrzymać jego rozprzestrzenianie się, drastycznie zmieniło życie wielu z nas. Zmieniło się
funkcjonowanie osób w społeczeństwie i całych społeczeństw. Skutki koronawirusa dotykają
każdego, a efekty zmian zapewne będziemy odczuwać długo, także jako wspólnota samorządowa.
Nie w takich okolicznościach chcieliśmy obchodzić w Polsce 30-lecie wolnych samorządów. Te
odrodziły się, po pierwszych powszechnych wyborach, które przeprowadzono 27 maja 1990 roku.
W powszechnej opinii reforma samorządowa była jednym z największych sukcesów 30-lecia
wolnej Polski.
Gmina Łomża jest dużą gminą wiejską, zajmującą obszar 208 km2, położoną wzdłuż
południowego brzegu Narwi, wokół miasta Łomża. Znajduje się tu 40 sołectw w których mieszka
ponad 11 tysięcy osób. W ostatni roku liczba mieszkańców wzrosła nam o 0,7%. Mieszkańców
gminy jest więcej rok do roku. Dziś Gmina Łomża to największa ludnościowo oraz dynamiczna
społecznie i gospodarczo gmina w powiecie łomżyńskim. Na przestrzeni minionych 30 lat nasza
gmina dokonała dużego skoku cywilizacyjnego, w kontekście rozwoju gospodarczego i
społecznego gminy. Wyremontowanych jest 80 km dróg lokalnych, a gmina jest zwodociągowana
niemal w 100 % i skanalizowana w 25 %.
Potencjał gospodarczy gminy to głównie rolnictwo z dobrze rozwiniętą hodowlą bydła
mlecznego. Na terenie gminy funkcjonuje około 1500 gospodarstw rolnych. Mimo braku wielkiego
przemysłu, jesteśmy otwarci na przedsiębiorców i inwestycje. W ostatnich latach powstało wiele
małych i średniej wielkości zakładów, głównie w sektorze prywatnym. Ich liczba na koniec 2019
roku zbliżała się już do tysiąca. Przedsiębiorstwa zajmują się głównie handlem, przetwórstwem i
budownictwem, oraz stosując przy tym innowacyjne technologie. Od 2019 roku obowiązuje w
kraju nowy rządowy program Polska Strefa Inwestycji.
To system pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację
„nowych inwestycji”, który ma rozszerzyć dotychczasowe przywilej dla przedsiębiorców z
specjalnych stref ekonomicznych na cały kraj. Także na grunty prywatne. Gmina Łomża jest w
grupie gmin, w których inwestujący w ramach PSI przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z
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ulgi podatkowej wynoszącej aż 70% wartości inwestycji i rozliczania jej nawet przez 15 lat.
Wymagane są także minimalne nakłady inwestycyjne kwalifikujące przedsiębiorców do udziału w
PSI to 200 tys. zł w przypadku mikro przedsiębiorcy, 500 tys. zł w małych przedsiębiorstwach, 2
mln zł w średnich i 10 mln zł w dużych firmach. To znacznie niższe wymogi niż w większości
gmin Polski i województwa podlaskiego, ale także powiatu łomżyńskiego. Liczymy, że w
najbliższych latach przyczyni się to do jeszcze silniejszego rozwoju przedsiębiorczości w naszej
gminie, a co za tym idzie – jej zamożności.
Jako gmina bogacimy się, gdy bogacą się nasi mieszkańcy. Dobrze pokazuje to wzrost
osiąganych dochodów z udział w podatkach budżetu państwa (PiT i CIT). Udział Gminy w podatku
PiT w 2019 roku wynosił 38,08%, a w podatku CIT 22,86%. Choć otrzymujemy tylko mniejszą
część podatków opłacanych przez mieszkańców, to w ubiegłym roku wzrost wpływów z tego tytuły
wyniósł niemal 33%, zbliżając się do kwoty 11 mln zł.
Bogacący się mieszkańcy inwestują środki w swoje firmy, gospodarstwa czy domy i
podnoszą komfort swojego życia. Przyczyniały się do tego rozwój gospodarczy, coraz wyższe płace,
ale także realizowane przez Rząd Polski polityki wspierania rodzin. Od połowy ubiegłego roku
świadczenia rodzinne 500+ wypłacane są na każde dziecko w rodzinie. W naszej gminie
świadczenie te wypłacane są na 2243 dzieci. W ubiegłym roku prawo do nich zyskało 571 rodzin.
W sumie za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 roku wypłaciliśmy
rodzinom z Gminy Łomża blisko 15 mln zł wsparcia.
Jako wspólnota samorządowa od kilku lat wspierany rodziny. Od 5 lata realizujemy
gminny Program Karty Dużej Rodziny, a w ubiegłym roku – jako pierwsza gmina wiejska w
województwie podlaskim wprowadziliśmy Program „Karta Seniora Gminy Łomża”. Dzięki niemu
starsi mieszkańcy naszej gminy mogą skorzystać z ulg i rabatów w kilkudziesięciu sklepach i
punktach usługowych na terenie naszej gminy i miasta Łomża. Politykę senioralną realizujemy
także za pośrednictwem Klubów Senior+, które działają w Pniewie i w Podgórzu.
Jakość życia mieszkańców poprawia się także dzięki realizowanym inwestycjom
podejmowanym przez nasz lokalny samorząd. Tylko w ubiegłym roku nakłady inwestycyjne Gminy
Łomża przekroczyły 14,5 mln zł. To wzrost w stosunku do roku 2018 o ok. 17%, a już wydatki
inwestycyjne z 2018 r. były rekordowo wysokie w historii naszej gminy. W sumie lista zadań
inwestycyjnych podejmowanych lub wspieranych finansowo przez Gminę Łomża w ubiegłym roku
przekroczyła 70 pozycji. To także nowy rekord.
Stale przybywa wyremontowanych dróg, jak chociażby oddana do użytku pod koniec
2019 r. ul. Armii Krajowej w Starych Kupiskach, której koszt budowy opiewał na kwotę ok. 6 mln
złotych. Droga ta jest największym i zarazem najdroższym zadaniem, jakie zrealizowała Gmina
Łomża w ubiegłym roku. Z roku na rok przybywa także nowych obiektów sportowych typu boiska
wielofunkcyjne, siłownie zewnętrzne czy place zabaw. Od ubiegłego roku jesteśmy w trakcie
budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jarnutach. Wartość tego zadania sięga
blisko 5 mln zł. Inwestycje te nie byłby możliwe gdyby nie wsparcie środkami zewnętrznymi środki z funduszy strukturalnych i różnych innych źródeł. Tylko w 2019 roku Gmina Łomża
pozyskała w ten sposób ponad 8,5 mln zł.
Jest to możliwe dzięki naszemu - władz samorządowych i urzędników Gminy Łomża zaangażowaniu i aktywności. W minionym roku przygotowaliśmy i złożyliśmy ponad 50 projektów
na dofinansowanie różnych przedsięwzięć. Nie na wszystkie udało się pozyskać środki, ale wiele z
tych przedsięwzięć realizowaliśmy w 2019 roku, a część realizujemy w tym roku.
Mierzalnym wskaźnikiem aktywności naszej gminy jest bardzo duża liczba, jak na gminę
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wiejską, jednostek organizacyjnych. Poza Urzędem Gminy i Ośrodkiem Pomocy Społecznej mamy
siedem Szkół Podstawowych, a przy trzech z nich działają Punkty Przedszkolne. Do sierpnia
ubiegłego roku Gmina Łomża prowadziła także Gimnazjum Publiczne. Łącznie w szkołach i
punktach przedszkolny Gminy Łomża w 2019 roku uczyło się około tysiąca uczniów. Oświata i
wychowanie to w budżecie Gminy Łomża największa pozycja wydatkowa. Wraz z środkami na
edukacyjną opiekę wychowawczą w 2019 roku przeznaczyliśmy na to około 17,4 mln zł.
Funkcjonowanie gminnej oświaty koordynuje Zarząd Ekonomiczny Szkół. Mamy także Zakład
Usług Komunalnych, Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie i Bibliotekę Publiczną Gminy Łomża,
która uznawana jest za jedną z najlepszych tego typu placówek w kraju. Od kilku lat zajmuje
czołowe miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Bibliotek, organizowanym przez Instytut Książki i
dziennik „Rzeczpospolita”. W województwie podlaskim nie ma sobie równych. Teraz za jej
pośrednictwem w Starych Kupiskach budujemy nowoczesne centrum kultury odpowiadające
standardom XXI wieku.
Mieszkańcy wybierają tereny Gminy Łomża jako miejsce do szczęśliwego życia, także
dzięki licznym atutom jakie oferuje. To przede wszystkim piękne widoki Łomżyńskiego Parku
Krajobrazowego Doliny Narwi, ale także możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą i
nieskażonym środowiskiem, cisza i spokój z dala od zgiełku miasta. Przybywa nam mieszkańców i
osób, które planują osiąść na stałe na ternie naszej gminy. W 2019 roku prowadziliśmy ponad 340 o blisko 30% więcej niż w 2018 roku - postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach
zabudowy. W około 70% dotyczą one zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Taka niska
zabudowa jednorodzinna idealnie współgra z rolniczym otoczeniem i krajobrazem, które
uzupełniają delikatne wzniesienia oraz majestatyczne drzewa – piękne pomniki przyrody szumiące
samotnie lub w małych grupach nad łąkami, ścieżkami polnymi i strumykami.
Unikalne zasoby środowiska przyrodniczego, wysoki poziom bioróżnorodności i bogactwo
zabytków dziedzictwa kulturowego sprawia, że Gmina Łomża jest atrakcyjna pod względem
turystycznym. Są tu np. rezerwaty przyrody „Rycerski Kierz” oraz „Wielki Dział”. Największą
atrakcją gminy jest potężne grodzisko z około IX - X wieku z osadą i fragmentami kościoła pw. Św.
Wawrzyńca przy przeprawie przez Narew. Grodzisko składa się z grodu właściwego i dwóch
podgrodzi i przez ekspertów porównywane jest z tym w Biskupinie. Chcemy to historyczne
dziedzictwo przodków wykorzystać bardziej.
Zachwycić może także malowniczy widok na rzekę Narew z punktu widokowego w
Siemieniu Nadrzecznym. Na amatorów zimowego szaleństwa, w uroczym zakątku wsi Rybno
czeka Stacja Narciarska o łącznej długości 1800 m tras zjazdowych. Dla osób ceniących aktywny
wypoczynek na łonie natury na terenie gminy w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce
Wschodniej”, powstały ścieżki rowerowe wraz z miejscami obsługi rowerzystów. Infrastruktura ta
jest częścią Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.
Szanowni Państwo, odkąd wybraliście mnie Państwo, najpierw na radnego w latach 20102014, a później dwukrotnie na Wójta Gminy Łomża, powtarzam, że chcę aby nasza Gmina Łomża
była gminą gospodarcza, bezpieczną, aktywną, ale przede wszystkim gminą mieszkańców. Państwa
udział w kreowaniu naszej lokalnej polityki jest nieoceniony.
Zapraszam do zapoznania się z Raportem, dyskusji o nim i kierunkach w jakim powinien
rozwijać się nasz samorząd. Jestem przekonany, że także obecna pandemia wywołana
koronawirusem nie zniweczy naszych wysiłków i wsparci środkami krajowymi i zagranicznymi,
będziemy zmieniać naszą gminę Łomża na lepsze. Ja jestem o tym przekonany.
Piotr Kłys
Wójt Gminy Łomża
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Władze Gminy Łomża
Gmina wiejska Łomża z siedzibą w Łomży położona jest w powiecie łomżyńskim, w
zachodniej części województwa podlaskiego, wokół południowej granicy Miasta Łomża. Zajmuje
powierzchnię 208 km2. Tworzy ją 40 sołectw, w których mieszka 11 195 mieszkańców.
Mieszkańcy gminy wybierają swoje władze w wyborach bezpośrednich. Głosują na swoich
przedstawicieli w radzie gminy oraz na kandydata na wójta. Obecne władze Gminy Łomża zostały
wybrane w wyborach 21 października 2018 r. na 5-letnią kadencję do jesieni 2023 roku.
Strategie i programy obowiązujące w 2019r.
L.p.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Nazwa programu lub strategii

Data uchwalenia

Program Rozwoju Gminy Łomża do roku 2020

27.11.2015 r.

Strategia
Rozwiązywania
Problemów
Społecznych Gminy Łomża na lata 2018-2025
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Łomża
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2019
Wieloletni
program
gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Łomża na lata
2015 - 2019
Program usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Łomża na lata
2012 - 2032
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łomża na
lata 2018-2022
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Łomża
Program Wspierania Rodziny w Gminie Łomża
na lata 2017-2019
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2016-2021

29.12.2017 r.
26.01.2016 r.

Polityka
zdrowotna

30.04.2015

Polityka
mieszkaniowa

05.02.2013 r.

Gospodarka
komunalna

29.12.2017 r.

Polityka
przestrzenna

29.03.2019 r.

Gospodarka
komunalna

21.04.2017 r.

Polityka
społeczna

29.01.2016 r.

Polityka
społeczna

Program Karta Dużej Rodziny

30.06.2015 r.

12.

Program „Karta Seniora Gminy Łomża”

29.03.2019 r.

14.

15.
16.

Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy
Łomża na lata 2019 – 2022
Program Współpracy Gminy Łomża z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
Lokalny
Program
Wspierania
Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
Program Aktywności Lokalnej Gminy Łomża pn.
„MŁODZI-AKTYWNI” na lata 2019-2020

Wszystkie
działy
Polityka
społeczna
Gospodarka
komunalna

31.01.2019 r.

11.

13.

Dział polityki

29.03.2019 r.

30.11.2018 r.

03.10.2014 r.
31.01.2019 r.

Polityka
społeczna
Polityka
społeczna
Gospodarka
komunalna
Polityka
społeczna
Polityka
edukacyjna
Polityka
społeczna
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Wójt Gminy
Wójt jest organem wykonawczym gminy. Powoływany jest w wyborach bezpośrednich. To on
wykonuje uchwały rady gminy i prowadzi politykę gospodarczą gminy. Wójt wykonuje swoje
zadania przy pomocy urzędu gminy. Do zadań wójta należy w szczególności:
• przygotowywanie projektów uchwał rady gminy
• określanie sposobu wykonywania uchwał
• gospodarowanie mieniem komunalnym
• wykonywanie budżetu
• zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Rada Gminy Łomża
Rada gminy jest organem prawodawczym i kontrolnym. Rada gminy zbiera się na sesjach.
Sesje zwołuje przewodniczący rady w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
Przewodniczący Rady: Sławomir Zacharczyk
Wiceprzewodniczący Rady: Krzysztof Jankowski
Sylwester Bednarczyk

(okręg wyborczy Nr 9: Stara Łomża nad Rzeką, Stara Łomża
przy Szosie, Zosin)

Ryszard Chiliński

(okręg wyborczy Nr 10: Podgórze, Siemień-Rowy, Siemień
Nadrzeczny)

Kamil Cieślikiewicz

(okręg wyborczy Nr 7: Stare Kupiski ul. Akacjowa, ul. Armii
Krajowej, ul. Brzozowa, ul. Działkowa, ul. Janowska, ul.
Leśna, ul. Miodowa, ul. Nowa, ul. Ogrodowa, ul. Ostrołęcka,
ul. Sadowa, ul. Świerkowa, ul. Wiśniowa, ul. Boczna, ul.
Kręta, ul. Ładna, ul. Polna, ul. Stawowa, ul. Wierzbowa, ul.
Bajeczna, ul. Pogodna, ul. Słoneczna, ul. Lepacka, ul. Żytnia,
ul. Wiklinowa)

Arkadiusz Józef Dmochowski

(okręg wyborczy Nr 11: Gać, Koty, Lutostań, Milewo, Nowe
Wyrzyki, Puchały)

Bożena Jackowska

(okręg wyborczy Nr 6: Stare Kupiski ul. Cicha, ul.
Jednaczewska, ul. Spokojna, ul. Kolejowa, ul. Krótka, ul.
Łąkowa, ul. Łomżyńska, ul. Dworna, ul. Kwiatowa, ul.
Makowa, ul. Miła)

Jolanta Jałowiecka

(okręg wyborczy Nr 8: Giełczyn, Zawady)

Krzysztof Jankowski

(okręg wyborczy Nr 2: Dłużniewo, Janowo, Jarnuty,
Łochtynowo, Sierzputy Młode, Stare Sierzputy, Konarzyce
ul. Młynarska od nr 6 do nr 75, ul. Brzozowa, ul. Chabrowa,
ul. Ładna, ul. Olszowa, ul. Kwiatowa, ul. Pogodna, ul.
Słoneczna, ul. Wrzosowa, ul. Złota)

Tadeusz Jastrzębski

(okręg wyborczy Nr 3: Konarzyce ul. Młynarska od nr 1 do
nr 5, ul. Boczna, ul. Borowa, ul. Jaworowa, ul. Leśna, ul.
Lipowa, ul. Łąkowa, ul. Łomżyńska, ul. Malinowa, ul.
Miodowa, ul. Owocowa, ul. Sosnowa, ul. Szkolna, ul.
Ogrodowa, ul. Truskawkowa, ul. Czarnej Porzeczki, ul.
Sadowa, ul. Wierzbowa)

Mieczysław Kaliściak

(okręg wyborczy Nr 14: Pniewo, Rybno)
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Jarosław Kruszewski

(okręg wyborczy Nr 5: Jednaczewo)

Elżbieta Dorota Modzelewska

(okręg wyborczy Nr 12: Modzele-Skudosze, ModzeleWypychy, Stare Modzele)

Krystyna Turska

(okręg wyborczy 13: Bacze Suche, Wygoda)

Sławomir Zacharczyk

(okręg wyborczy Nr 15: Andrzejki, Boguszyce, Czaplice,
Kisiołki)
(okręg

Marian Zaczek

wyborczy

Nr

4:

Bożenica,

Nowe

Kupiski)

(okręg wyborczy Nr 1: Chojny Młode, Stare Chojny,
Grzymały Szczepankowskie, Mikołajki)

Anna Zielińska

W 2019 r. Rada Gminy Łomża obradowała na 8 sesjach, które poprzedziły obrady stałych
Komisji Rady Gminy Łomża: Komisja Rozwoju Gospodarczego – 3 posiedzenia, Komisja Oświaty
i Kultury – 3 posiedzenia; Komisja Rewizyjna – 5 posiedzeń, oraz 7 posiedzeń wspólnych Komisji.
W trakcie obrad Rada Gminy Łomża w 2019 roku podjęła 84 uchwały. 43 z nich zostało
opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wszystkie uchwały zostały
przekazane do właściwych organów nadzoru – Wojewody Podlaskiego i Regionalnej Izby
Obrachunkowej.
Wszystkie uchwały zostały przekazane na właściwe merytorycznie stanowiska pracy oraz
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Gminy Łomża w 2019 r.
L.p.

Nr
uchwały

Data

1.

XII/111/19

30-12-2019

2.

XII/110/19

30-12-2019

3.

XII/109/19

30-12-2019

4.

XII/108/19

30-12-2019

5.

XII/107/19

30-12-2019

6.

XII/106/19

30-12-2019

7.

XII/105/19

30-12-2019

8.

XII/104/19

30-12-2019

9.

XII/103/19

30-12-2019

10.

XI/102/19

26-11-2019

Sposób
wykonania

Tytuł uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Łomżyńskiemu z przeznaczeniem na organizację
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej
w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Łomża na 2020 rok
w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy Łomża
na 2020 rok
w sprawie planu pracy Rady Gminy Łomża na
2020 rok
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych mieszkańców gminy
Łomża
w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Łomża na lata
2020 – 2024
w sprawie dotacji przedmiotowej dla odbiorców
usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzenia
ścieków
z uwzględnieniem
obowiązujących
taryf
zaopatrzenia
w wodę
i odprowadzenia ścieków
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łomża na lata 2019-2029 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Wygoda

Realizacja
ciągła
Realizacja
ciągła
Realizacja
ciągła
Realizacja
ciągła
Realizacja
ciągła
Realizacja
ciągła

Realizacja
ciągła
Zrealizowana
Zrealizowana
Zrealizowana
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11.

XI/101/19

26-11-2019

12.

XI/100/19

26-11-2019

13.

XI/99/19

26-11-2019

14.

XI/98/19

26-11-2019

15.

XI/97/19

26-11-2019

16.

XI/96/19

26-11-2019

17.

XI/95/19

26-11-2019

18.

XI/94/19

26-11-2019

19.

XI/93/19

26-11-2019

20.

XI/92/19

26-11-2019

21.
22.

X/91/19
X/90/19

30-10-2019
30-10-2019

23.

X/89/19

30-10-2019

24.

X/88/19

30-10-2019

25.

X/87/19

30-10-2019

26.

IX/86/19

30-09-2019

27.

IX/85/19

30-09-2019

28.

IX/84/19

30-09-2019

29.

IX/83/19

30-09-2019

30.

IX/82/19

30-09-2019

31.

IX/81/19

30-09-2019

32.

IX/80/19

30-09-2019

w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości
Podgórze
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego
w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej
Gminy Łomża
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości
w
sprawie
metody
ustalenia
opłaty
za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki opłaty
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego na 2020 rok
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łomża na lata 2019-2029 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029
w sprawie wyboru ławników
w sprawie rozpatrzenia petycji
w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy
Łomża
z organizacjami
pozarządowymi
oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Łomżyńskiemu z przeznaczeniem na organizację
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej
w
sprawie
zasięgnięcia
od
Komendanta
Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na
ławników
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare
Kupiski
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Konarzyce
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych będących własnością
lub zarządzanych przez Gminę Łomża oraz
warunków i zasad korzystania z przystanków
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów
przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi
dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej
w Jarnutach im. Papieża Jana Pawła II od obowiązku
realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności
Gimnazjum Nr 9 im. Rodziny Lutosławskich
w Łomży

Zrealizowana
Realizacja
ciągła
Zrealizowana
Zrealizowana

Zrealizowana
Realizacja
ciągła
Realizacja
ciągła
Realizacja
ciągła
Zrealizowana
Zrealizowana
Zrealizowana
Zrealizowana
Realizacja
ciągła
Zrealizowana
Zrealizowana

Zrealizowana
Zrealizowana
Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana
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33.

IX/79/19

30-09-2019

34.

IX/78/19

30-09-2019

35.

IX/77/19

30-09-2019

36.

IX/76/19

30-09-2019

37.

IX/75/19

30-09-2019

38.

VIII/74/19

06-08-2019

39.

VIII/73/19

06-08-2019

40.

VIII/72/19

06-08-2019

41.

VIII/71/19

06-08-2019

42.

VIII/70/19

06-08-2019

43.

VIII/69/19

06-08-2019

44.

VIII/68/19

06-08-2019

45.

VIII/67/19

06-08-2019

46.

VIII/66/19

06-08-2019

47.

VII/65/19

30-05-2019

48.

VII/64/19

30-05-2019

49.

VII/63/19

30-05-2019

50.

VII/62/19

30-05-2019

51.

VII/61/19

30-05-2019

52.

VII/60/19

30-05-2019

53.

VII/59/19

30-05-2019

54.
55.

VII/58/19
VII/57/19

30-05-2019
30-05-2019

w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Łomża
uchylająca uchwałę w sprawie zaopiniowania
wniosku Nadleśnictwa Łomża o uznanie lasów
stanowiących własność Skarbu Państwa za ochronne
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łomża na lata 2019-2029 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029
w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa
Łomża o uznanie lasów stanowiących własność
Skarbu Państwa za ochronne
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Łomża
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Wygoda
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łomża na lata 2019-2029 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Łomżyńskiemu
w sprawie ustalenia sieci oddziałów i punktów
przedszkolnych
w szkołach
podstawowych
prowadzonych przez Gminę Łomża
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomża
oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych
zmieniająca
uchwałę
w sprawie
określenia
przystanków komunikacyjnych będących własnością
lub zarządzanych przez Gminę Łomża oraz
warunków i zasad korzystania z przystanków
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Wójta
Gminy Łomża nieruchomości stanowiącej mienie
komunalne gminy
w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Łomża
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łomża na lata 2019-2026 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2026
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
w
sprawie
udzielenia
pomocy
finansowej

Realizacja
ciągła

Realizacja
ciągła
Zrealizowana
Zrealizowana
Zrealizowana
Zrealizowana
Uchylona
Zrealizowana
Zrealizowana
Zrealizowana
Zrealizowana
Zrealizowana
Zrealizowana
Zrealizowana
Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana
Zrealizowana
Ciągła
realizacja
Zrealizowana
Zrealizowana
Zrealizowana
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56.

VII/56/19

30-05-2019

57.

VII/55/19

30-05-2019

58.

VII/54/19

30-05-2019

59.

VI/53/19

29-03-2019

60.

VI/52/19

29-03-2019

61.

VI/51/19

29-03-2019

62.

VI/50/19

29-03-2019

63.

VI/49/19

29-03-2019

64.

VI/48/19

29-03-2019

65.

VI/47/19

29-03-2019

66.

VI/46/19

29-03-2019

67.

VI/45/19

29-03-2019

68.

VI/44/19

29-03-2019

69.

VI/43/19

29-03-2019

70.

VI/42/19

29-03-2019

70.

VI/41/19

29-03-2019

72.

VI/40/19

29-03-2019

73.

V/39/19

31-01-2019

74.

V/38/19

31-01-2019

75.

V/37/19

31-01-2019

Województwu Podlaskiemu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Łomża
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Łomża za 2018 rok
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łomża wotum
zaufania
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków
w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób i rodzin objętych
wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019 – 2023
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019-2023
w sprawie utworzenia ośrodków wsparcia p.n. Klub
„Senior+” w Pniewie i Klub „Senior+” w Podgórzu
na terenie Gminy Łomża
w sprawie wprowadzenia Programu „Karta Seniora
Gminy Łomża”
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zosin
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę
nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy
Łomża
w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Łomża”
w sprawie „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy
Łomża na lata 2019–2022”
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem
sprzedaży na terenie gminy Łomża
zmieniająca
uchwałę
w sprawie
regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Łomża
w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu
budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych Gminy
Łomża z obowiązku wpłaty nadwyżki środków
obrotowych do budżetu gminy
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łomża na lata 2019-2026 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2026
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Łomżyńskiemu
w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia pn.
Łomżyńskie Forum Samorządowe
w sprawie Programu Aktywności Lokalnej Gminy
Łomża pn. „MŁODZI-AKTYWNI” na lata 20192020
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Zrealizowana
Zrealizowana
Zrealizowana

Realizacja
ciągła

Realizacja
ciągła

Zrealizowana
Realizacja
ciągła
Zrealizowana
Zrealizowana

Zrealizowana
Realizacja
ciągła
Realizacja
ciągła
Realizacja
ciągła

Zrealizowana

Zrealizowana
Zrealizowana
Zrealizowana
Zrealizowana
Ciągła
realizacja
Zrealizowana
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76.

V/36/19

31-01-2019

77.

V/35/19

31-01-2019

78.

V/34/19

31-01-2019

79.

V/33/19

31-01-2019

80.

V/32/19

31-01-2019

81.

V/31/19

31-01-2019

82.

V/30/19

31-01-2019

83.

V/29/19

31-01-2019

84.

V/28/19

31-01-2019

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Wójta
Gminy Łomża nieruchomości stanowiącej mienie
komunalne gminy
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Wójta
Gminy Łomża nieruchomości stanowiącej mienie
komunalne gminy
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości
w
sprawie
metody
ustalenia
opłaty
za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki opłaty
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Łomża na lata 2019-2026 wraz z
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata
2019-2026
w sprawie budżetu Gminy Łomża na 2019 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Łomżyńskiemu
w sprawie dotacji przedmiotowej dla odbiorców
usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzenia
ścieków
z uwzględnieniem
obowiązujących
taryf
zaopatrzenia
w wodę
i odprowadzenia ścieków

Zrealizowana
Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana
Zrealizowana
Zrealizowana

Zrealizowana

Sołtysi i rady sołeckie
Sołectwo jest jednostką pomocniczą samorządu gminy. Jego organizację i zakres działania
określa Rada Gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Na
terenie Gminy Łomża jest 40 sołectw.
W sołectwie organem uchwałodawczym jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys.
Sołtys reprezentuje sołectwo na zewnątrz, zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego obradom
oraz przewodniczy Radzie Sołeckiej. Rada Sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczodoradczym.
25 lutego 2019 r. zakończyły się wybory sołtysów połączone z wyborami do rad sołeckich
na terenie Gminy Łomża.
Wykaz sołtysów i rad sołeckich Gminy Łomża kadencja 2019-2024
Sołectwo
Nazwisko i imię sołtysa

Rada sołecka

Andrzejki

Sierzputowski Kazimierz

Kołakowski Robert
Rafał Łada Stanisław

Bacze Suche

Truszkowski Rafał

Baczewski Karol
Buczyński Tomasz

Boguszyce

Kaszuba Dariusz

Ciecierska Ewa
Kaszuba Dariusz

Bożenica

Jackowski Kazimierz

Boguska Monika
Chojnowska Grażyna

Chojny Młode

Chojnowski Stanisław

Chojnowski Piotr
Zieliński Waldemar
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Sołectwo

Nazwisko i imię sołtysa

Rada sołecka

Czaplice

Grzymała Bogumiła

Starczewski Krzysztof
Wierzbowski Ryszard

Dłużniewo

Żebrowska Hanna

Hubert Hanna
Chojnowski Jan

Gać

Baczewska Ewa Renata

Kowalewska Małgorzata Milewski
Grzegorz

Giełczyn

Zaremba Renata

Wasilewski Jarosław
Wieczorek Adam

Grzymały
Szczepankowskie

Korytkowski Mariusz

Chełstowski Leszek Modzelewski
Zdzisław

Janowo

Plona Radosław

Pupik Janusz
Wądołowska Anna

Jarnuty

Jankowski Krzysztof

Jarnutowski Jacek
Szabłowski Wiesław Józef

Jednaczewo

Kania Anna

Cymek Bogdan
Szlendak Daniel

Kisiołki

Szabłowski Wiesław Antoni

Sobieski Wojciech Władysław
Szabłowski Paweł

Konarzyce

Malinowski Kazimierz

Szymański Stanisław
Brulińska Krystyna

Koty

Zalewska Dorota

Kotowski Henryk
Kotowski Stanisław

Lutostań

Zalewski Jan Marian

Szeligowski Roman Mioduszewski
Radosław Antoni

Łochtynowo

Iwanowski Jarosław

Dziemiński Jerzy
Wendrak Edward

Mikołajki

Chojnowski Piotr Wiesław

Perzyna Jerzy
Samluk Grzegorz

Milewo

Dmochowski Arkadiusz Józef

Gronostajski Jerzy
Gromek Bartłomiej

Modzele-Skudosze

Modzelewska Elżbieta Dorota

Baranowski Daniel
Kotowski Michał Marcin

Modzele-Wypychy

Modzelewska Barbara

Modzelewski Albert
Szeligowski Sławomir

Nowe Kupiski

Zaczek Marian

Zaczek Waldemar
Morze Anastazja

Nowe Wyrzyki

Mioduszewski Czesław Jan

Modzelewska Maria
Lutostański Paweł

Pniewo

Konert Wojciech

Sienkiewicz Jarosław
Szymański Adam

Podgórze

Król Wiesława

Kłosiński Henryk
Małs Monika
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Sołectwo

Nazwisko i imię sołtysa

Rada sołecka

Puchały

Lutostańska Teresa

Brajczewska Zofia
Pietraszewska Renata

Rybno

Kaliściak Mieczysław

Dąbkowski Piotr
Orszewski Marek

Siemień Nadrzeczny

Chiliński Ryszard

Kozłowski Andrzej
Jankowski Mariusz Kamil

Siemień-Rowy

Wakółowska Marzena

Wakółowski Marcin
Chaberek Urszula

Sierzputy Młode

Malinowska Bogumiła

Chojnowska Agnieszka
Rzekos Adam

Stara Łomża nad Rzeką

Rzodkiewicz Helena

Cwalina Urszula
Dybicz Milena

Stara Łomża przy Szosie Bednarczyk Sylwester

Kukowski Adam
Maksiński Piotr

Stare Chojny

Romanik Renata

Gałązka Robert
Sierzputowska Barbara

Stare Kupiski

Jackowska Bożena

Cieślikiewicz Kamil
Krajewska Anna

Stare Modzele

Zalewski Mariusz

Modzelewski Arkadiusz
Wierzbowski Krzysztof

Stare Sierzputy

Modzelewska Dorota

Nowocińska Aldona
Okrągły Marian

Wygoda

Modzelewski Marian

Skawska Danuta
Mroczkowska Ewa

Zawady

Truszkowski Henryk

Truszkowski Ryszard
Gibowicz Antoni Krzysztof

Zosin

Okurowski Artur

Orzechowska Anna
Krassowska Justyna

Mieszkańcy
Gmina Łomża na koniec 2019 roku miał 11 195 mieszkańców zameldowanych na pobyt
stały. To o 75 osób, o 0,7%, więcej w niż na koniec 2018 roku. Gmina Łomża ma dodatnie saldo
przyrostu naturalnego oraz dodatnie saldo migracji. Według danych Urzędu Stanu Cywilnego
Gminy Łomża w roku 2019 na świat przyszło 127 dzieci, w tym 68 dziewczynek i 59 chłopców. To
o 17 urodzeń więcej niż w roku 2018. Dla małych mieszkańców naszej gminy rodzice najchętniej
wybierali imiona dla chłopców takie jak: Mateusz, Bartosz, Antoni, Wiktor i Igor, a dla
dziewczynek: Maja, Marcelina, Liliana, Julia i Iga. Liczba urodzeń przewyższa o 17 liczbę zgonów,
jaką USC zarejestrowało w ubiegłym roku. Aktów zgonu wydano 110, w tym 52 w USC Gminy
Łomża.
Na pobyt stały zameldowało się tu 472 osób (nie było wśród nich cudzoziemców), w tym
257 spoza gminy, a wymeldowań z pobytu stałego było 385. Liczba osób meldujących się na
terenie Gminy Łomża na pobyt czasowy w 2019 roku wyniosła 61, przy czym w 13 przypadkach
dotyczyła cudzoziemców. W tym samym czasie ilość wymeldowań z pobytu czasowego wyniosła
11 osób, w tym 3 cudzoziemców.
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Na terenie Gminy Łomża nieznacznie więcej jest mężczyzn 5 660 niż kobiet 5 535. 67%
mężczyzn i 58,5% kobiet to osoby w wieku produkcyjnym. W śród mężczyzn 10,3%, a wśród
kobiet niemal 21% to osoby w wieku poprodukcyjnym. Różnica wynika z ustawowego wieku
przechodzenia na emeryturę, która w przypadku kobiet wynosi 60., a w przypadku mężczyzn 65 lat.
Dane dotyczące liczby mieszkańców i ich wieku prezentuje poniższa tabela:

Gmina Łomża jest jedyną gminą regionu łomżyńskiego – Miasto Łomża i Powiat
Łomżyński, w której notowany jest systematyczny wzrost liczby mieszkańców. W 2000 roku liczba
mieszkańców Gminy wynosiła 9 293 osób. Pięć lat później wzrosła ona do 9 762 osób, w 2010
roku wyniosła 10 551, w 2015 r. - 10 810, w 2017 - 10 995, w 2018 - 11 120, a w 2019 r. - 11 195
osób.

Wzrost liczby mieszkańców Gminy Łomża związany jest przede wszystkim ze zjawiskiem
suburbanizacji Miasta Łomża. Napływ ludności z miasta podyktowany jest atrakcyjnością
osiedleńczą terenu Gminy Łomża. Taka migracja wewnętrzna, poza zwiększeniem potencjału
demograficznego gminy, umacnia więzi społeczne, buduje poczucie stabilności i chęć angażowania
się w działania wpływające na rozwój społeczny. Nowe osiedlenia w Gminie Łomża i związane z
tym inwestycje sprzyjają rozwojowi gospodarczemu.
Mieszkańcy Gminy Łomża to ludzie aktywni. Świadczy o tym stały wzrost dochodów
budżetu gminy z udziału w podatkach budżetu państwa (PiT i CIT) oraz wpływy z podatków i opłat
lokalnych oraz stosunkowo niewielka liczba osób bezrobotnych.
15
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Rolnictwo
Większość mieszkańców Gminy Łomża swoje życie zawodowe ogniskuje wokół
działalności rolniczej. Użytki rolne zajmują 71,5% terenu gminy. Według danych z Powszechnego
Spisu Rolnego z 2010 roku (ostatni taki spis - najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie
prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca
2020 r. ) na ternie Gminy Łomża funkcjonowało 1 540 gospodarstw domowych osiągające dochody
z działalności rolniczej.
poniżej 1 ha

197

1 - 5 ha

513

5 ha – 10 ha

391

10 -15 ha

209

15 ha i więcej

230

Działalność gospodarcza
Znaczna część mieszkańców Gminy Łomża to prywatni przedsiębiorcy. Zgodnie z danymi
GUS na koniec 2019 roku na ternie gminy zarejestrowanych było 967 podmiotów gospodarczych w
sektorze prywatnym, oraz 95 osób prawnych i jednostki organizacyjnych niemających osobowości
prawnej wg sekcji PKD 2007. Większość z nich to tzw. osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą i mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. Na koniec omawianego roku było
ich 884 o 58 więcej niż na koniec 2018 r.
Oto zestawienie podmiotów gospodarczych w sektorze prywatnym wg form prawnych
ogółem
967
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

884

spółki handlowe

13
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spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego

2

spółdzielnie

2

fundacje

6

stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne

16

nowo zarejestrowane
sektor prywatny ogółem

96

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

93

fundacje

2

wyrejestrowane
sektor prywatny ogółem

38

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

35

stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne

3

Podmioty klasyfikowane według kryterium liczby pracujących
ogółem

979

0-9

964

10 – 49

14

50 – 249

1

Bezrobotni
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na koniec grudnia 2019 roku bez
pracy pozostawało, czyli widniało w rejestrach PUP jako osoby bezrobotne - 293 mieszkańców
Gminy Łomża. W stosunku do 2018 roku nastąpił spadek o 17 osób. Większość bezrobotnych to
kobiety – 162 osoby (wobec 168 na koniec 2018 r.) Zarejestrowanych bezrobotnych mężczyzn na
koniec 2019 roku było 131 (wobec 142 na koniec 2018 r.)
Bezrobotni wg wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy i czasu pozostawania
będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy
241
do 30 roku życia

109

do 25 roku życia

54

długotrwale bezrobotni

120

powyżej 50 roku życia

52

z prawem do zasiłku

54
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Czas pozostawania bez pracy w m-c
do 1

37

1–3

61

3–6

67

6 – 12

39

12 – 24

49

pow. 24

40

18 – 24

54

25 – 34

107

35 – 44

58

45 – 54

45

55 – 59

20

60 lat i więcej

9

Wiek

Wykształcenie
wyższe

65

policealne i śr. zawod

64

średnie ogólnokształ.

34

zasad. zawod.

66

gimnazjalne i poniżej

64

Bezpieczeństwo
Z danych Komendy Miejskiej Policji w Łomży wynika, że w 2019 roku na terenie Gminy
Łomża stwierdzono 92 przestępstwa. Wykrywalność ich sprawców wyniosła 68,8%. W kategorii
przestępczość kryminalna stwierdzono 61 przestępstw, a wykrywalność sprawców w tej kategorii
wyniosła 54,8%.
W 7 kategoria przestępstw pospolitych, które są uznawane za najbardziej dokuczliwe dla
mieszkańców, czyli: bójka i pobicie - uszczerbek na zdrowiu - kradzież cudzej rzeczy - kradzież
samochodu - kradzież z włamaniem - rozboje, wymuszenia i kradzieże rozbójnicze - uszkodzenie
mienia na terenie Gminy Łomża w 2019 roku stwierdzono 35 takich przestępstw. Wykrywalność
sprawców jest tu najniższa i wyniosła 30,56%.
W przypadku bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez cały 2019 roku policjanci z KMP w
Łomży na drogach przebiegających przez obszar Gminy Łomża stwierdzili 9 wypadków
drogowych i 134 kolizje drogowe. Wśród nich było jedno potrącenie osoby pieszej. Wypadkach
drogowych na terenie Gminy Łomża w 2019 roku 2 osoby zginęły, a 7 zostało rannych.
Drogi na których najczęściej dochodziło do zdarzeń drogowych to:
DK63 (Łomża – Zambrów) – 44 kolizji, 2 wypadki
DW 677 (Łomża – Śniadowo) – 21 kolizji, 1 wypadek
DW 679 (Łomża – Mężenin) – 21 kolizji
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45
40
35
30
25

kolizje

20

wypadki

15
10
5
0
DK63

DW 677

DW 679

Na terenie gminy Łomża ujawniono także 11 przestępstw drogowych w związku z art. 178a
par 1 kodeksu karnego, czyli prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka
odurzającego, oraz 4 przestępstwa z art. 178a par 1 kk. w zw. z art. 178a par 4 kk., czyli ponownego
prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości – tzw. recydywa.

Finanse gminy w 2019 r
W 2019 roku Budżet Gminy Łomża osiągnął dochody na poziomie 59 471 959,78 zł. Było
one o 1 304 352,39 zł wyższe niż wydatki, które ostatecznie zamknęły się kwotą 58 167 607,39 zł.
Zarówno dochody jak i wydatki osiągnięte w 2019 roku były znacząco wyższe niż w 2018 roku,
gdy dochody ukształtowały się na poziomie 44 207 797,50 zł, a wydatki na poziomie 50 397 882,88
zł.
W stosunku do pierwotnie uchwalonego przez Radę Gminy Łomża Budżet Gminy na 2019
rok (uchwałą Nr V/30/19 Rady Gminy Łomża z dnia 31 stycznia 2019 r.) plan dochodów wzrósł o
kwotę 8 657 444,30 zł i stanowił kwotę 57 419 766,86 zł, zrealizowano 59 471 959,78 zł. Wskaźnik
realizacji planu dochodów wyniósł 103,57 %.
Dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy wyniósł w 2019 r 5 370,90 zł co oznacza, że
wzrósł o 835,86 zł w porównaniu z 2018 r.
Wykonanie dochodów za 2019 r według ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela
Udział % w
Rodzaj dochodów
Kwota
dochodach
ogółem
Dochody ogółem
w tym:

59 471 959,78

100,00

1

Udział w podatkach budżetu państwa

10 981 305,83

18,46

2
3
4
5

Podatki i opłaty lokalne
Subwencje
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
Sprzedaż majątku
Dotacje i środki przeznaczone na cele
inwestycyjne
Pozostałe dochody

8 774 019,66
12 595 304,00
17 656 468,63
116 198,73

14,75
21,18
29,69
0,20

8 218 782,28

13,82

1 129 880,65

1,90

6
7
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Struktura dochodów
20 000 000,00
18 000 000,00
17 656 468,63
16 000 000,00
14 000 000,00
12 000 000,00
12 595 304,00
10 000 000,00 10 981 305,83
8 000 000,00
8 774 019,66
8 218 782,28
6 000 000,00
4 000 000,00
2 000 000,00
116 198,73
1 129 880,65
0,00

Plan wydatków w ciągu roku wzrósł o kwotę 10 657 444,30 zł, i na koniec 2019 r. wyniósł
59 536 442,94 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 58 167 607,39 zł, wskaźnik realizacji w
stosunku do planu to 97,70%.
Wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy wyniosły w 2019 r 5 253,10 zł. Były one o
718,06 zł wyższe niż w 2018 r.
Wykonanie wydatków za 2019 r według ważniejszych rodzajów przedstawia poniższa tabela:
Udział % w
Lp
Rodzaj wydatków
Kwota
.
wydatkach ogółem
Wydatki ogółem
w tym:

58 167 607,39

100

1

wynagrodzenia i pochodne

16 247 558,18

27,93

2

funkcjonowanie organów jst

3 227 440,02

5,55

3
4

inwestycje
pozostałe wydatki

14 445 023,27
24 247 585,92

24,83
41,69

20
Raport o stanie Gminy Łomża za 2019r.

Na realizację wydatków pozyskiwano środki z funduszy strukturalnych i różnych innych
źródeł. Źródła finansowania niektórych wydatków przedstawia poniższa tabela:
Zadanie

Kwota

Rolnictwo i łowiectwo

1 999 999,00

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków
powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - przebudowa stacji
1 999 999,00
uzdatniania wody w miejscowościach Podgórze i Stare Modzele oraz systemu odprowadzania
ścieków z oczyszczalni wiejskiej we wsi Mikołajki
Transport i łączność

4 682 733,23

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków
powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - udział mieszkańców w 34 753,97
budowie dróg
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów
4 647 979,26
publicznych środki z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę dróg: Stare Kupiski ul.
Armii Krajowej, ul. Janowska i Zawady ul. Konarska i Boczna
Administracja publiczna

14 559,97

Pozostała działalność

14 559,97

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 12 445,86
budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - projekt "Ja w internecie"
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 2 114,11
budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - projekt "Ja w internecie"
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

37 550,00

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących pomoc z Urzędu 7 550,00
Marszałkowskiego na zakup wyposażenia dla jednostek OSP
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
30 000,00
inwestycyjnych - pomoc z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia dla jednostek
OSP
Oświata i wychowanie

1 250 138,15
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dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 1 100 000,00
publicznych - Środki z MS i T na budowę Sali gimnastycznej przy SP w Jarnutach
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach
150 138,15
budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - projekt "Szansa na lepszy start" i
"Trening czyni mistrza"
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

210 279,05

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach
199 947,60
budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - projekty pn "Druga szansa" i
"Młodzi Aktywni""
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach
10 331,45
budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - projekt pn. "Rozwój usług
społecznych w Gminie Łomża"
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12 676,69

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja 12 676,69
na usuwanie wyrobów zawierających azbest
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

191 899,88

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków
powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie 191 899,88
przebudowy hydroforni w Starej Łomży Przy Szosie na potrzeby świetlicy
Kultura fizyczna

112 432,00

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków
powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - rozbudowa
112 432,00
ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej na terenie Gminy
Łomża w miejscowościach: Zosin, Koty, Chojny Młode, Boguszyce i Modzele Wypychy
Razem

8 512 267,97

Zadłużenie Gminy Łomża
Zadłużenie długoterminowe Gminy Łomża związane jest z pozyskiwanymi środkami na
działania inwestycyjne. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zadłużenie budżetu gminy wynosiło –
łącznie z szacowanymi odsetkami - 11 483 380,16 zł. W stosunku do dochodów bieżących
stanowiło to 22,46%. To oznacza, że zadłużenie w stosunku do uzyskanych przez Gminę Łomża
dochodów spadło w tym czasie o 1,78%. W 2019 r. Gmina Łomża spłaciła 1 883 323,92 z tytułu
zaciągniętych w poprzednich latach rat kredytów, a koszty obsługi zadłużenia wyniosły 211 110,50
zł.
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Tabela prezentuje wysokość rat kredytów do spłaty w kolejnych latach.

Informacja o nadwyżce/deficycie
Źródłem danych do uzyskania wyniku finansowego są sprawozdania finansowe o
dochodach i wydatkach budżetowych, nadwyżce/deficycie oraz bilans. Zawierają one całoroczne
operacje w zakresie dochodów i wydatków oraz wynik i stan majątkowy.
Budżet Gminy Łomża za 2019 r zamknął się nadwyżką w kwocie 1 304 352,39 zł.

Wyszczególnienie
Dochody ogółem

Plan
31.12. 2019 r

Wykonanie
31.12.2019 r

%

57 419 766,86

59 471 959,78

103,57

50 940 206,30

51 136 978,77

100,39

6 479 560,56

8 334 981,01

128,63

59 536 442,94

58 167 607,39

97,70

wydatki bieżące

44 607 381,55

43 722 584,12

98,02

wydatki majątkowe

14 929 061,39

14 445 023,27

96,76

6 332 824,75
-2 116 676,08
4 000 000,00

7 414 394,65
1 304 352,39
4 181 057,97

X
X

2 000 000,00

2 000 000,00

X

2 000 000,00
1 883 323,92

2 181 057,97
1 883 323,92

X
X

1 883 323,92

1 883 323,92

X

dochody bieżące
dochody majątkowe
Wydatki ogółem

Nadwyżka operacyjna
Nadwyżka/deficyt
Przychody
kredyty długoterminowe
wolne środki
Rozchody ogółem
spłata kredytów

Tabela pokazuje, że dochody zostały zrealizowane w 103,57% zakładanego planu, zaś
wydatki 97,70%. Wynik z działalności budżetu Gminy zamyka się nadwyżką operacyjna w
wysokości 7 414 394,65 zł.
Wolne środki, które mogą być wykorzystane w 2020 r i latach następnych wynoszą 3 602 086,44 zł.
Na tak dużą kwotę wolnych środków składają się miedzy innymi: nadwyżka za lata poprzednie w
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kwocie 131 355,79 zł (dotycząca gospodarowania odpadami - 107 989,41 zł i opłaty za koncesje
alkoholowe - 23 366,38 zł) oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę dróg
gminnych, w kwocie 1 864 836,71 zł, które będą wydatkowane w 2020 r.

Działalność inwestycyjna Gminy Łomża
Plan wydatków majątkowych określony w kwocie 14 929 061,39 zł zrealizowano
w wysokości 14 445 023,27 zł, tj. 96,76 %.
W stosunku do 2018 roku realizacja wydatków majątkowych Gminy Łomża wzrosła o
2 064 709,46 zł, czyli o niemal 17%.
Jednocześnie wartość wydatków inwestycyjnych niewygasających spadła o ponad 50%.
Wydatki inwestycyjne niewygasające z upływem 2019 r. stanowią kwotę 225 203,07 zł.
Realizację wydatków majątkowych Gminy Łomża w 2019 roku prezentuje poniższa tabela:
Zadanie

Kwota
wydatków
wykonanych

Rolnictwo i łowiectwo

1 134 203,34

rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

komunalizacja urządzeń
wodociągowych
kanalizacyjnych na terenie gminy

i

Efekty

30 897,99

Nadzór inspektorski - przebudowa stacji uzdatniania wody
Podgórze, Stare Modzele i systemu odprowadzania ścieków
Mikołajki. Przebudowa sieci wodociągowej w Starych
Kupiskach. Zakup pomp do przepompowni ścieków w
Starych Kupiskach

36 866,26

Komunalizacja sieci wodociągowych: Janowo - 7541,26 zł
(150,5 mb), Podgórze - 10000,00 zł (718,1 mb), Konarzyce 1550,00 zł (718,1 mb), Stara Łomża P/Sz. - 15250,00 zł (305
mb), Podgórze - 2525,00 zł (50,5 mb)

przebudowa
stacji
uzdatniania
wody
w
miejscowościach Podgórze i Stare Modzele oraz
400 317,71
systemu odprowadzania ścieków z oczyszczalni
wiejskiej we wsi Mikołajki
przebudowa
stacji
uzdatniania
wody
w
miejscowościach Podgórze i Stare Modzele oraz
666 121,38
systemu odprowadzania ścieków z oczyszczalni
wiejskiej we wsi Mikołajki
Transport i łączność
9 757 921,18

Roboty budowlane - przebudowa stacji uzdatniania wody
Podgórze, Stare Modzele i systemu odprowadzania
ścieków Mikołajki
Roboty budowlane - przebudowa stacji uzdatniania wody
Podgórze, Stare Modzele i systemu odprowadzania ścieków
Mikołajki

Odszkodowania za działki:
Stara Łomża przy Szosie ul. Parkowa

82 228,40

Odszkodowania za grunty

Boguszyce - droga dojazdowa

48 581,00

Odszkodowania za grunty

Stare Sierzputy

20 437,20

Odszkodowania za grunty

Podgórze ul. Piękna

31 375,80

Odszkodowania za grunty

Wygoda droga na Lipnik

256,50

Odszkodowania za grunty (opłata za depozyt sądowy)

Stara Łomża przy Szosie ul. Wiejska

13 914,68

Sporządzenie projektu podziału działek, opłata za wydanie
zgody wodnoprawnej, wypis uproszczony działek

Stare Kupiski ul. Cicha

17 980,00

Sporządzenie projektu podziału działek

Pniewo ul. Akacjowa

51 414,00

Sporządzenie dokumentacji projektowej

Pniewo ul. Szkolna

7 626,00

Sporządzenie dokumentacji projektowej

Giełczyn ul. Górzysta

7 872,00

Sporządzenie dokumentacji projektowej

Giełczyn ul. Jesionowa

16 851,00

Dokumentacja projektowa

Jednaczewo ul. Łąkowa

2 400,00

Mapa do celów projektowych

Stare Kupiski ul. Ogrodowa (FS-20 000 zł)

20 000,00

Dokumentacja projektowa

Podgórze ul. Bociania

2 000,00

Mapa do celów projektowych

Dokumentacja:

Chojny Młode-odwodnienie drogi gminnej nr 105
12 929,81
814B (FS-12929,81 zł)

Mapa do celów projektowych, dokumentacja projektowa

Roboty budowlane:
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budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 105 682 B
640 462,40
we wsi Nowe Kupiski

Nadzór inspektorski, roboty budowalne (budowa chodnika)

Giełczyn ul Spokojna

2 810,40

Nadzór inspektorski

Stara Łomża przy Szosie ul. Parkowa

1 707 442,51

Roboty budowlane, nadzór inspektorski

Stare Kupiski ul. Armii Krajowej

6 576 014,92

Nadzór inspektorski, roboty budowlane

Wygoda ul. Sosnowa - chodnik (FS- 10 000 zł)

120 993,90

Nadzór inspektorski, roboty budowlane

Wygoda ul. Leśna - chodnik (FS- 10 000 zł)
182 068,27
Gać - budowa chodnika w stronę wsi Milewo (FS-14
14 596,74
576,92)
Pniewo - budowa chodnika na ul. Szkolnej (FS-10
14 968,33
000,00 zł, środki własne 5000,00 zł)

Nadzór inspektorski, roboty budowlane (chodnik i zjazdy)
Roboty budowlane (ułożenie chodnika i zjazdów)
Roboty budowlane (ułożenie chodnika)

Lutostań - montaż barier ochronnych na drodze
38 000,00
gminnej Nr 105 719B
Konarzyce - ułożenie kostki na drodze gminnej dz. Nr
122 697,32
960
zakup gruntu w miejscowości Jednaczewo
2 000,00

Montaż barier ochronnych na drodze gminnej
Roboty budowlane (ułożenie kostki)

Gospodarka mieszkaniowa
90 613,40
Łochtynowo - zagospodarowanie działki (FS-10
1 722,00
097,32 zł)

Postawienie słupa oświetleniowego na działce

Stare Sierzputy- zagospodarowanie działki 149/2 (FS13 714,50
10 639,38 zł, śr. wł. 3100 zł)

Wykonanie zagospodarowania działki nr 149/2 (m.in.
utwardzenie terenu kostką brukową, wykonanie ogrodzenia,
uporządkowanie terenu)

Modzele Skudosze - budowa wiaty (FS-16 180,73 zł)

Zakup materiałów do wykonania instalacji elektrycznej,
wykonanie instalacji elektrycznej, roboty wykończeniowe

16 180,73

Grzymały Szczepankowskie - budowa altany (FS-13
17 996,17
003,69 z, środki własne 5000,00 zł)

Zakup materiałów bo budowy altany, wykonanie altany

Jednaczewo zakup gruntów

41 000,00

Zakup nieruchomości dz. 1129/1 i 1129/2 obręb Jednaczewo cel publiczny (powiększenie boiska, placu zabaw), koszty
aktu notarialnego

Administracja publiczna

177 899,24

poszerzenie wjazdu na parking przy UG

9 225,00

Poszerzenie wjazdu na parking przy UG

ogrodzenie działki 22839/17

29 995,74

Wykonanie ogrodzenia dz. 22839/17 i 22839/18

zakup samochodu służbowego

138 678,50

Zakup samochodu
komunikacyjne

Bezpieczeństwo
przeciwpożarowa

publiczne

dokumentacja na
miejscowości Gać

remont

i

budynku

ochrona

OSP

w

służbowego

marki

Skoda,

opłaty

105 456,34
Wykonanie analizy wykonalności projektu - remont
OSP Gać, kopia mapy zasadniczej, mapa do celów
projektowych, projekt rozbudowy budynku remizy

41 790,20

Podgórze-ułożenie kostki przy remizie OSP (FS-30
30 181,80
181,86 zł)
Siemień Nadrzeczny zakup kostki do utwardzenia
3 484,34
podjazdu do remizy (FS-3500,00 zł)

Utwardzenie placu przy remizie kostką brukową
Zakup kostki brukowej do utwardzenia podjazdu do remizy

Podgórze zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

30 000,00

Zakup rozpieracza ramieniowego dla OSP Podgórze

Oświata i wychowanie

1 989 515,51

budowa sali gimnastycznej przy SP w Jarnutach

1 989 515,51

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

27 590,13

Roboty budowalne przy sali gimnastycznej SP Jarnuty,
nadzór inspektorski

Jarnuty - oświetlenie dróg w kierunku hydroforni i
13 077,57
Janowa (FS-13077,57 zł)

Kopia mapy zasadniczej do wniosku - budowa oświetlenia
ulicznego w Jarnutach, mapa do celów projektowych,
opracowanie projektu budowy, budowa oświetlenia
drogowego w Jarnutach

Chojny Młode

34,88

Opłata przyłączeniowa szafki oświetleniowej w Chojnach
Młodych

14 477,68

Dobudowa oświetlenia ulicznego w Starych Kupiskach ul.
Pogodna i budowa sięgacza od ul. Łomżyńskiej

Stare Kupiski ul. Łomżyńska
Stare Kupiski ul. Pogodna
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

59 704,34

Boguszyce - ogrodzenie świetlicy (FS-13 781,38zł)

12 999,54

Wykonanie częściowego ogrodzenia budynku świetlicy w
Boguszycach
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Giełczyn - budowa altany przy świetlicy (FS-27817,55
27 816,52
zł)

Zakup materiałów do budowy altany, utwardzenie terenu
kostką brukową, zakup grilla, tarcica budowalna do budowy
mebli do altany

Stara Łomża przy Szosie-oświetlenie placu świetlicy
3 993,86
(FS-3993,86 zł)

Montaż oświetlenia na budynku świetlicy w Starej Łomży
P/Sz.

termomodernizacja świetlic w miejscowościach
69,00
Boguszyce, Nowe Kupiski i Puchały

Wypisy uproszczone działek

Jednaczewo - ogrodzenie placu świetlicy (FS-7443,34
7 820,00
zł, własne 376,66 zł)
Siemień Nadrzeczny zakup materiałów na wykonanie
ogrodzenia dz. 504/5 (FS-5397,86 zł, własne 1610,00 7 005,42
zł)
Kultura fizyczna
307 941,44
Rybno - siłownia zewnętrzna (FS-8 570,61 zł)

Zakup materiałów do ogrodzenia działki
Zakup materiałów do ogrodzenia działki

Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej

8 487,00

Janowo - projekt zagospodarowania dz. /boisko, plac
7 196,00
zabaw, parking/ (FS-7196,00 zł)

Mapa do celów projektowych, projekt zagospodarowania
działki

Modzele Wypychy-budowa placu zabaw (FS-11
19 819,00
821,54zł, własne 8000 zł)

Mapa do celów projektowych, projekt zagospodarowania
działki oraz projekt wykonawczy placu zabaw, budowa placu
zabaw

Pniewo - budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw
14 516,00
(FS-14 516,90 zł)

Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej

Wygoda- budowa siłowni zewnętrznej (FS-5 702,86 zł) 5 535,00

Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej

Zawady - budowa placu zabaw przy boisku (FS-15
15 000,00
072,46 zł)

Projekt zagospodarowania działki oraz projekt wykonawczy,
budowa placu zabaw

Zosin - zagospodarowanie dz.76 (FS-10 861,04 zł)

Zagospodarowanie działki (roboty ziemne, zabezpieczenie
skarp)

10 861,04

Siemień Nadrzeczny - projekt i zagospodarowanie dz.
4 759,00
681 (FS-4 759,00 zł)
dokumentacja na budowę placów zabaw w
miejscowościach: Siemień Nadrzeczny, Mikołajki i 4 305,00
Pniewo

Mapa do celów projektowych, projekt zagospodarowania
działki oraz projekt wykonawczy placu zabaw
Wykonanie analizy wykonalności
uproszczonym modelem finansowym

projektu

wraz

z

rozbudowa
ogólnodostępnej
infrastruktury
rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej na terenie
125,00
Gminy Łomża w miejscowościach: Zosin, Koty,
Chojny Młode, Boguszyce i Modzele Wypychy

Opłata za wykonanie ksero map celem uzupełnienia wniosku
na realizację zadania

rozbudowa
ogólnodostępnej
infrastruktury
rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej na terenie
112 432,87
Gminy Łomża w miejscowościach: Zosin, Koty,
Chojny Młode, Boguszyce i Modzele Wypychy

Roboty remontowo-budowlane w budynkach świetlic w msc.
Chojny Młode, Boguszyce, Modzele Wypychy, budowa placu
zabaw w Zosinie, budowa ciągu pieszo-rowerowego w
Kotach

rozbudowa
ogólnodostępnej
infrastruktury
rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej na terenie
104 905,53
Gminy Łomża w miejscowościach: Zosin, Koty,
Chojny Młode, Boguszyce i Modzele Wypychy

Roboty remontowo-budowlane w budynkach świetlic w
miejscowościach: Chojny Młode, Boguszyce, Modzele
Wypychy, budowa placu zabaw w Zosinie, budowa ciągu
pieszo-rowerowego w Kotach

Razem

13 650 844,92

Dotacje udzielone w 2019 r
Nazwa jednostki - przeznaczenie dotacji

Wykonanie na 31.12.2019 r.

Powiat Łomżyński - budowa drogi powiatowej Konarzyce ul. Młynarska
Biblioteka Publiczna Gminy Łomża zs. w Podgórzu - montaż zbiornika
gazowego
Biblioteka Publiczna Gminy Łomża zs. w Podgórzu - realizacja projektu
"Budowa biblioteki w Starych Kupiskach oraz remont i modernizacja
pozostałych placówek bibliotecznych Gminy Łomża"

463 519,00
2 829,00
102 627,28
568 975,28

Razem
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Wydatki inwestycyjne, które nie wygasają z upływem 2019 r
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jarnuty

43 542,00

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Boguszyce

67 086,63

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chojny Młode

114 574,44

Razem

225 203,07

Na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego określono plan w kwocie 674 455,58 zł,
zrealizowano 633 970,22 zł, tj. 94,00%.
Zadania finansowane z funduszu sołeckiego przedstawia poniższa tabela:
Miejscowość

Andrzejki
Bacze Suche

Boguszyce

Bożenica

Chojny Młode

Kwota
wydatków
wykonanych
9 937,48
2 000,00
4 000,03
5 000,00
0,00
0,00
12 999,54
3 000,00
1 280,00
5 029,46
12 929,81

Czaplice

10 000,00
3 200,00

Dłużniewo

9 900,54

Gać

14 576,92
199,99
27 816,52
13 003,69

Giełczyn
Grzymały
Szczepankowskie
Janowo

4 856,71
2 000,00

Jarnuty
Jednaczewo

Kisiołki

1 217,70
120,00
7 196,00
13 077,57
700,00
5 093,95
150,00
2 296,22
10 000,00
2 906,00
7 443,34
8 589,71
1 200,00

Nazwa przedsięwzięcia
utwardzenie poboczy drogi gminnej 105695 B płytami ażurowymi
modernizacja monitoringu SP Wygoda
zagospodarowanie działki ze stawem- materiały do budowy ogrodzenia
zagospodarowanie stawu – roboty ziemne
zakup wyposażenia świetlicy - stroje drużyny sportowej
paliwo do koszenia terenu przy świetlicy
wymiana ogrodzenia świetlicy wiejskiej
wytyczenie dróg na Sławiec i Chojny
zakup tablicy ogłoszeń
umocnienie poboczy płytami ażurowymi w miejscowości Bożenica
opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie budowa odwodnienia
drogi w Chojnach Młodych
remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Czaplic z użyciem pospółki
Wytyczenie drogi – wznowienie znaków granicznych w miejscowości
Czaplice
utwardzenie poboczy dróg gminnych płytami ażurowymi w miejscowości
Dłużniewo
kontynuacja układania chodnika w kierunku Milewa
zakup materiałów do wymiany oświetlenia w remizie OSP Gać
budowa altany przy świetlicy
budowa altany
remont nawierzchni dróg gminnych w Janowie z użyciem kruszywa (ul.
Różana, ul. Jaśminowa, ul. Lawendowa)
wytyczenie drogi - wznowienie znaków granicznych w miejscowości
Janowo
zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Janowo
koszty wysyłki zakupionej tablicy informacyjnej dla sołectwa Janowo
projekt zagospodarowania działki (m.in. boisko, plac zabaw, parking)
wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w kierunku hydroforni oraz
przy drodze powiatowej w kierunku Janowa
zakup mundurów wyjściowych dla OSP
monitoring na placu przy świetlicy
zakup kosza na śmieci
podkaszarka wraz z osprzętem i paliwem
remont świetlicy
zakup sprzętu nagłaśniającego
materiały do wykonania ogrodzenia świetlicy w Jednaczewie
utwardzenie poboczy drogi gminnej Boguszyce-Kisiołki płytami ażurowymi
zakup tablicy ogłoszeń
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Konarzyce

Koty
Lutostań

Łochtynowo
Mikołajki
Milewo
Modzele Skudosze
Modzele Wypychy
Nowe Kupiski

Nowe Wyrzyki

Pniewo

Podgórze
Puchały
Rybno
Siemień
Nadrzeczny

10 500,00
3 000,00
1 000,00
7 008,84
7 242,30
7 700,00
0,00
11 933,46
200,00
1 722,00
2 500,00
10 499,90
11 114,52
2 000,00
16 180,73
11 821,54
26 354,49
1 217,70
120,00
5 267,40
6 000,00
5 000,00
10 000,00
14 516,00
30 181,80
8 676,32
2 000,00
8 487,00
5 397,86
4 759,00
420,00
3 484,34

Siemień Rowy

3 400,00
0,00
0,00

Sierzputy Młode
10 750,21
Stara Łomża Nad 2 572,90
Rzeką
17 893,13
Stara Łomża Przy 3 993,86
Szosie
6 006,14
1 200,00
13 220,30
19,99
Stare Chojny
13 927,25
Stare Kupiski
13 042,30
20 000,00
3 833,10

doposażenie OSP w Konarzycach
montaż lamp zewnętrznych przy bud. remizy OSP Konarzyce
organizacja festynu
organizacja festynu z zakupem niezbędnych elementów wyposażenia
doposażenie biblioteki
doposażenie S.P. Konarzyce
ułożenie chodnika w kierunku Szkoły Podstawowej
remont podjazdów na mostek wzdłuż drogi – remont nawierzchni dróg
gminnych
zakup paliwa do kosiarki (działka gminna)
zagospodarowanie działki-oświetlenie
wytyczenie działki gminnej nr 127/3 - drogi gminnej publicznej
remont świetlicy wiejskiej w Mikołajkach - materiały budowlane
remont dróg gminnych (na Zalesie i Zawodzie)
przebudowa schodów SP w Puchałach
budowa wiaty
budowa placu zabaw
remont poboczy za pomocą płyt ażurowych w m. Nowe Kupiski
zakup tablicy informacyjnej
tablica informacyjna – koszty dostawy
budowa przystanku autobusowego przy drodze Nowe Wyrzyki - Modzele
Wypychy (remont nawierzchni)
doposażenie SP w Puchałach
kurtki zimowe i koszule wyjściowej dla OSP Pniewo
chodnik na ulicy Szkolnej wzdłuż ogrodzenia szkoły
dofinansowanie budowy siłowni z placem zabaw
ułożenia kostki na placu przy OSP Podgórze
remont drogi gruntowej na dz. 130/2 i 130/3 obr. Puchały
przebudowa schodów SP w Puchałach
urządzenie siłowni napowietrznej
materiały do ogrodzenia dz. 504/5
projekt zagospodarowania i zagospodarowanie dz. 681 w Siemieniu
Nadrzecznym
zakup ubrania ochronnego na szerszenie dla OSP Siemień nadrzeczny
zakup kostki brukowej do utwardzenia podjazdu do remizy Siemień
Nadrzeczny
wyznaczenie granic drogi gminnej dz. 67, wznowienie znaków granicznych
remont drogi gminnej nr 152 149 B
odwodnienie drogi gminnej Podgórze-Siemień Nadrzeczny (na odcinku we
wsi Siemień Rowy)
umocnienie poboczy płytami ażurowymi /przez wieś/
remont bud. komunalnego w Starej Łomży p/sz -zakup materiałów
budowlanych
remont bud. komunalnego – remont pokrycia dachowego, remont instalacji
CO
założenie oświetlenia placu przy świetlicy
założenie monitoringu placu przy świetlicy
zakup tablicy sołeckiej
wyposażenie świetlicy: zakup krzeseł, lodówka itp.
koszt dostawy lodówki
czyszczenie stawu, naprawa skarp i nawierzchni wokół stawu
umocnienie poboczy ul. Spokojnej płytami ażurowymi
wykonanie projektu budowy ul. Ogrodowej
zakup trzech tablic ogłoszeniowych
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Stare Modzele

3 735,25
3 400,00
8 026,02
2 999,99

Stare Sierzputy

10 639,38

Wygoda

Zawady
Zosin

3 200,00
3 200,00
9 487,98
10 000,00
5 535,00
15 000,00
10 861,04

Razem

633 970,22

remont rozbudowa instalacji elektrycznej w OSP Stare Modzele
zakup mundurów dla strażaków z OSP Stare Modzele
materiały do remontu garażu OSP w Starych Modzelach
wymiana monitoringu w SP w Wygodzie (wykonanie okablowania oraz
montaż dodatkowych kamer zewn.)
zagospodarowanie działki nr 149/2 obręb Stare Sierzputy - ogrodzenie i
utwardzenie
wymiana monitoringu w SP w Wygodzie
zakup komputera do biblioteki
ułożenie chodnika przy ul. Sosnowej
remont chodnika przy ul. Leśnej
rozbudowa siłowni zewnętrznej
budowa placu zabaw na działce przy boisku
zagospodarowanie działki nr 76 obr. Zosin

O dużej aktywności Gminy Łomża świadczyć może liczba projektów składanych o
pozyskanie dofinansowania zewnętrznego. To lista projektów o których wsparcie gminni urzędnicy
zabiegali w 2019 r.

l.p.

Tytuł projektu

1

Zakup sprzętu
ratowniczo-gaśniczego
dla Ochotniczych
Straży Pożarnych z
terenu Gminy Łomża

Urząd Marszałkowski Gmina Łomża
Województwa
Podlaskiego w
Białymstoku

2

Zwiększenie funkcji
animacyjnej GOK w
Pniewie.

Narodowe Centrum
Kultury

3

Rozwój
elektronicznych usług
publicznych
województwa
podlaskiego

4

Rozwój usług
społecznych w Gminie
Łomża

5

„EKO-MAJÓWKA” w PROW na lata 2014Modzelach
2020, małe granty

6

Rozbudowa
ogólnodostępnej
infrastruktury
rekreacyjnoturystycznej i
kulturalnej na terenie
Gminy Łomża w
miejscowościach:
Zosin, Koty, Chojny
Młode, Boguszyce i
Modzele Wypychy.

Program

Całkowity
koszt
projektu

Wnioskodawca

Uwagi

2020 ROK

9000

9183

rozliczeni e/aktualiz
acja

Gminny Ośrodek 208000
Kultury w
Pniewie

156000

52000

rozliczeni e
końcowe

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Podlaskiego na lata
2014-2020; Działanie
8.1

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podlaskiego,
Gmina Łomża partner

110200

93670

16530

nie
otrzymał
wspracia

RPO WP na lata
2014-2020, działanie
7.2., poddziałenie
7.2.1

Gmina Łomża

599240

562758,62

36481,38

przekazan realizacja
o do OPS

STOWARZYSZE 10000
NIE
AKTYWNOŚCI
LOKALNEJ
„MODZEL” i
Gmina Łomża

10000

0

projekt
partnerski
,
zakończo
ny

Gmina Łomża

112432

104906,4

realizacja, monitoring
WOP

PROW na lata 20142020,w ramach
Lokalnej Strategii
Rozwoju LGD
Sąsiedzi

18183

Środki
własne

Dofinansowanie

217338,4
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7

Przebudowa stacji
uzdatniania wody w
miejscowościach: Stare
Modzele i Podgórze
oraz systemu
odprowadzania ścieków
z oczyszczalni wiejskiej
we wsi Mikołajki – na
terenie Gminy Łomża.

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020
Typ operacji:
Gospodarka wodnościekowa

8

Przebudowa i
nadbudowa budynku
hydroforni wraz ze
zmianą sposobu jego
użytkowania.

9

Zakup sprzętu
ratowniczo –
gaśniczego i
umundurowania dla
jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych: Gać,
Pniewo, Stare Kupiski,
Podgórze, Siemień
Nadrzeczny.

Gmina Łomża

4324407

1999999

2324408

realizacja, monitoring
WOP

Regionalny Program Gmina Łomża
Operacyjny
Województwa
Podlaskiego na lata
2014-2020; Działanie
8.6.

419341,53

191899,88

227441,65

WOP

Urząd Marszałkowski Gmina Łomża
Województwa
Podlaskiego w
Białymstoku

45160

37550

7610

realizacja, WOP

monitoring

10 Cyfrowy Senior.

Po Polska Cyfrowa

Łomżyńska Rada 28520
FSNT NOT,
Gmina Łomża partner

28520

0

realizacja monitoring

11 "E-obywatel - nowe
umiejętności cyfrowe".

Po Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020

Krajowa Izba
Gospodarcza,
Gmina Łomża partner

76500

76500

0

realizacja monitoring

12 Ja w Internecie.

Fundacja "Legalna
Kultura"

Gmina Łomża

72800

72800

0

realizacja, monitoring
rozliczeni
e

13 Budowa
pełnowymiarowej sali
gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w
Jarnutach.

Ministerstwo Sportu i Gmina Łomża
Turystyki; Program
Sportowa Polska Program Rozwoju
Lokalnej
Infrastruktury
Sportowej

4956830

3359700

1597130

realizacja, realizacja,
rozliczeni rozliczenie,
e,

14 Termomodernizacja
świetlic wiejskich w
miejscowościach:
Boguszyce, Nowe
Kupiski, Puchały Gmina Łomża.

Regionalny Program Gmina Łomża
Operacyjny
Województwa
Podlaskiego na lata
2014-2020, Działanie
5.3. Efektywność
energetyczna w
sektorze
mieszkaniowym i
budynkach
użyteczności
publicznej,
poddziałanie 5.3.1
Efektywność
energetyczna w
budynkach
publicznych, w tym
budownictwo
komunalne

1472151,45

837714,38

634437,07

realizacja,
WOP
sprawozd
awczy

15 Zakup umundurowania
bojowego, ochronnego
dla członków OSP w
Konarzcach.

Fundusz Składkowy
Ubezpieczenia
Społecznego
Rolników

25000

25000

0

realizacja, rozliczeni
e OSP

OSP
Konarzyce/Gmin
a Łomża

WOP
STYCZEŃ,
realizacja,
rozliczenie
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16 Budowa Placu zabaw i
siłowni zewnętrznej w
miejscowości Modzele
Skudosze oraz siłowni
zewnętrznej w
miejscowości Wygoda.

Fundusz Składkowy
Ubezpieczenia
Społecznego
Rolników

0

0

użyczenie gruntu,
wniosek i
realizacja

17 Dostosowanie i
wyposażenie budynku
remizy OSP w
miejscowości Gać na
potrzeby utworzenia
Klubu Seniora.

Oś VIII:
Gmina Łomża
Infrastruktura dla
usług użyteczności
publicznej, Działanie
8.6: Inwestycje na
rzecz rozwoju
lokalnego w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego na lata
2014-2020

654290,5

313941,02

340349,48

wniosek wycofany
, zostanie
złożony
ponownie

18 Utworzenie i
wyposażenie Klubu
"Senior+" w Pniewie.

Ministerstwo
Gmina Łomża
Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej w
Warszawie

110258,65

88206,65

22206,66

sprawozd monitoring
awczość,
kontrola

19 Utworzenie i
wyposażenie Klubu
"Senior+" w Podgórzu.

Ministerstwo
Gmina Łomża
Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej w
Warszawie

160751,07

128549

32202,07

sprawozd monitoring
awczość,
kontrola

20 Budowa drogi gminnej
nr 105 761 B ul.
Janowska we wsi Stare
Kupiski”

Funduszu Dróg
Samorządowych

Gmina Łomża

837672,48

436836,24

400836,24

złożenie realizacja,
wniosku, rozliczenie
umowa
podpisana

21 Budowa drogi gminnej
nr 105 699B, ul.
Konarska i drogi
gminnej nr 152 188B
ul. Boczna we wsi
Zawady

Funduszu Dróg
Samorządowych

Gmina Łomża

3142520,91

1488805,57

1653715,34 złożenie realizacja,
wniosku, rozliczenie
umowa
podpisana

22 Przebudowa drogi
gminnej nr 105 744 B
ul. Armii Krajowej we
wsi Stare Kupiski – III
etap

Funduszu Dróg
Samorządowych

Gmina Łomża

5686701,88

2783145,11

2903556,77 realizacja rozliczenie
końcowe

23 Budowa placów zabaw
w miejscowościach:
Siemień Nadrzeczny,
Pniewo i Mikołajki –
gmina Łomża

Rewitalizacja małej
Gmina Łomża
skali, OŚ
PRIORYTETOWA
VIII. Infrastruktura
dla usług
użyteczności
publicznej, Działanie
8.6 Inwestycje na
rzecz rozwoju
lokalnego w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego na lata
2014-2020

337705,4

243630,49

94074,91

wycofany ,
został
złożony
ponownie

STOWARZYSZE 50000
NIE
AKTYWNOŚCI
LOKALNEJ
„MODZEL”/Gmi
na Łomża

24 Zakup wyposażenia do Program Odnowy
szkoły Podstawowej w Wsi Województwa
Jarnutach na potrzeby
Podlaskiego
utworzenia sali spotkań
dla seniorów.

Gmina Łomża

29950

14975

14975

nie
otrzymał
dofinanso
wania

25 Zakup wyposażenia do

Gmina Łomża

30000

15000

15000

nie

Program Odnowy

-
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szkoły Podstawowej w
Konarzycach na
potrzeby utworzenia
sali spotkań dla
seniorów.

Wsi Województwa
Podlaskiego

otrzymał
dofinanso
wania

26 Letnie turniej piłki
nożnej w Gminie
Łomża.

Krajowa Sieć
Obszarów Wiejskich

Gmina Łomża

40274

36452

3822

nie
otrzymał
dofinanso
wania

27 Międzynarodowy
Rowerowy Maraton
Kresowy MTB.

Gaz System

Gmina Łomża

16000

8000

8000

zmiana
wniosku

28 Drogi ku wolności,
"Koalicje dla
Gminny Ośrodek 20000
drogi do niepodległości Niepodległej" 2019
Kultury w
Program Wieloletni
Pniewie
"Niepodległa" na lata
2017-2020, priorytet
2, Schemat 2A

20000

0

nie
otrzymał
dofinasno
wania

29 Trening czyni mistrza

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Podlaskiego na lata
2014-2020,
Przedsięwzięcie
3.2.1. Wsparcie
małych szkół
kształcenia ogólnego
na obszarze LGD w
ramach
Europejskiego
Funduszu
Społecznego

Gmina
Łomża/Zarząd
Ekonomiczny
Szkół Gminy
Łomża

110025

104519

5506

realizacja, monitoring
rozliczeni
e

30 Szansa na lepszy start

Regionalny program
Operacyjny
Województwa
Podlaskiego na lata
2014-2020; Działanie
3.1.1.

Gmina
Łomża/Zarząd
Ekonomiczny
Szkół Gminy
Łomża

564841

480114,84

84726,16

realizacja monitoring
rozliczeni
e

31 Rozbudowa i
przebudowa bibliotek
na terenie Gminy
Łomża.

Ministerstwo Kultury Biblioteka
i Dziedzictwa
Publiczna w
Narodowego;
Podgórzu
Program
Infrastruktura
Bibliotek+

2000000

2000000

0

realizacja realizacja,
rozliczenie

32 Usuwanie wyrobów
zawierajacych azbest z
terenu Gminy Łomża.

Wojewódzki Fundusz Gmina Łomża
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku;
usuwanie wyrobów
zawierajacych azbest

do 100000

100000

0

złożenie
wniosku

33 Druga szansa

RPO WP Działanie
7.1. Rozwój działań
aktywnej integracji

135750

135750

0

1305978, realizacja
68
ogółem
(w tym
dofinanso
wanie dla
OPS
Gminy
Łomża 135750,0
0
zł),
realizacja,
rozliczeni
e

Lider: Fundacja
DIALOG w
partnerstwie z
OPS Gminy
Łomża i OPS
Gminy Piątnica

-

realizacja
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34 Młodzi aktywni

RPO WP na lata
2014-2020,
Przedsięwzięcie
1.2.2, typ projektu 6
(Programy
Aktywności
Lokalnej)

Lider: Fundacja
"LOGOS" w
partnerstwie z
OPS Gminy
Łomża i GOPS
Piątnica

302648

285848

16800

Realizator realizacja
OPS,
realizacja,
rozliczeni
e

35 Letnie festyny rodzinne Gaz System
w Gminie Łomża oraz
gminne rozgrywki
piłkarskie w
Mikołajkach o puchar
Wójta Gminy Łomża

Gmina Łomża

16000

8000

8000

rezygnacj a

36 Rozwój cyfrowych
usług województwa
podlaskiego

8.1 Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego na lata
2014-2020 – rozwój
usług
elektronicznych.

Lider:Wojewodzt 117292,21
wo Podlaskie,
partner: Gmina
Łomża

99698,37

17593,84

decyzja o realizacja
dofinasn.

37 Moja firma – sukces
naszej gminy

RPOWP na lata
2014-2020 EFS, Oś
priorytetowa IX.
Rozwój Lokalny,
działanie: 9.1
Rewitalizacja
społeczna i
kształtowanie
kapitału społecznego,
priorytet inwestycjny:
RKLS

Lider: Agencja
Rozwoju
Regionalnego
S.A., partner:
Gmina Łomża

382937,5

363790,62

19146,88

wniosek
złożony

ocena
realizacja

38 „Usuwanie folii
rolniczych i innych
odpadów pochodzących
z działalności rolniczej
z terenu gminy Łomża”

Narodowy Fundusz
Gmina Łomża
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku

76500

76500

0

wniosek
złożony

ocena,
realizacja

39 Budowa drogi gminnej
nr 105 798 B, ul.
Akacjowa we wsi
Pniewo.

Fundusz Dróg
Samorządowych
2020

Gmina Łomża

2750673,59

1366579,74

1384093,85 wniosek
złożony

podpisanie
umowy,
realizacja
2021 r.

40 Budowa drogi gminnej
nr 105 785 B, ul.
Ogrodowa we wsi
Konarzyce:

Fundusz Dróg
Samorządowych
2020

Gmina Łomża

1339355,78

629130,47

710225,31

wniosek
złożony

podpisanie
umowy,
realizacja
2021 r.

41 Przebudowa drogi
Fundusz Dróg
gminnej nr 105 739 B, Samorządowych
ul. Szkolna, budowa
2020
drogi gminnej nr
105 741 B, ul. Zielona i
drogi gminnej nr
105 737 B, ul.
Piaskowa we wsi
Jednaczewo.

Gmina Łomża

1534913,53

767456,77

767456,76

wniosek
złożony

podpisanie
umowy,
realizacja
2021 r.

42 Odnawialne źródła
energii w Gminie
Łomża

RPO WP na lata
Gmina Łomża
2014-2020, Oś
Priorytetowa V.
Gospodarka
niskoemisyjna,
Działanie 5.1
Energetyka oparta na
odnawialnych
źródłach energii

2500000

2000000

500000

wniosek
w
przygoto
waniu

złożenie
wniosku,
ocena

43 Bądź Mistrzem

Regionalny Program

Gmina Łomża,

299787,5

284807,5

14980

wniosek

ocena
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złożony

Operacyjny
Województwa
Podlaskiego na lata
2014-2020, EFS, Oś
priorytetowa IX.
Rozwój lokalny,
działanie 9.1.
Rewitalizacja
społeczna i
kształtowanie
kapitału społecznego

Realizator:
Zarząd
Ekonomiczny
Szkół Gminy
Łomża

44 Aktywna społeczność
Gminy Łomża i Wizna

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Podlaskiego na lata
2014-2020, EFS, Oś
priorytetowa IX.
Rozwój lokalny,
działanie 9.1.
Rewitalizacja
społeczna i
kształtowanie
kapitału społecznego

Logos Centrum
Edukacyjne,
Realizator OPS
Gminy Łomża

315743,75

299343,75

16400

wniosek
złożony

ocena,
podpisanie
umowy

45 Wyposażenie
Gminnego Ośrodka
Kultury w Pniewie na
potrzeby prowadzenia
edukacji i animacji
kulturalnej

Narodowego
Centrum Kultury w
Warszawie.

Gmina Łomża

359000

287200

71800

wniosek
złożony

podpisanie
umowy,
realizacja,
rozliczenie

46 Dotknij kultury

Narodowe Centrum
Kultury

Biblioteka
19400
Publiczna Gminy
Łomża z siedzibą
w Podgórzu

15500

3900

wynik
negatywn
y

47 Festiwal Orkiestr
Dętych "Dla
niepodległej"

Program Wieloletni
Biblioteka
19935
"Niepodległa" na lata Publiczna Gminy
2017-2022
Łomża z siedzibą
w Podgórzu

16885

3050

wynik
negatywn
y

48 Moja mała Ojczyzna,
III edycja 2019

Fundacja BGK

Biblioteka
30000
Publiczna Gminy
Łomża z siedzibą
w Podgórzu

30000

0

wynik
negatywn
y

49 Kocham Cię Polsko muzyczne spotkania z
muzyką patriotyczną

Program Wieloletni
Biblioteka
43900
"Niepodległa" na lata Publiczna Gminy
2017-2022
Łomża z siedzibą
w Podgórzu

37100

6800

wynik
negatywn
y

50 Zasłużona dla ojczyzny
- Rodzina jabłońskich z
majatku ziemskiego w
Pniewie

Miejsca pamięci i
trwałe upamietnienia
w kraju 2020
Ministertwo Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego

Biblioteka
33625
Publiczna Gminy
Łomża z siedzibą
w Podgórzu

26900

6725

brak
wyników

51 Centrum Aktywności
Lokalnej w Wygodzie

RPO WP na lata
2014-2020, działanie
8.6 RKLS

Biblioteka
684043,64
Publiczna Gminy
Łomża z siedzibą
w Podgórzu

293353,25

390690,39

złożony

52 I wszystko gra Kultura - Interwencje Biblioteka
17360
edukacja orkiestrowa w 2019,
Publiczna Gminy
Gminie Łomża
Łomża z siedzibą
w Podgórzu

13000

4360

wynik
pozytywn
y

53 Nasze przedszkole
inwestycją edukacyjną
na przyszłość

1872409,67

375000

projekt
odrzucon
y
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Mienie gminy
Gmina Łomża na dzień 31 grudnia 2019 roku była właścicielem gruntów o ogólnej
powierzchni 563,7549 ha.
Sposób zagospodarowania części gruntów gminnych przedstawia się następująco:
• 1. Powierzchnia dróg gminnych 446,1236 ha
• 2. Grunty pod szkołami i użytkowane przez szkoły - 9,5423 ha
• 3. Grunty pod hydroforniami, oczyszczalniami ścieków itp. - 3,2045 ha
• Gmina w 2019 r. wydzierżawiała grunty o powierzchni ogólnej 6,9838 ha, z tego:
• - pod działalność rolniczą – 6,7383 ha
• - pod działalność gospodarczą – 0,0055 ha
• - cele mieszkaniowe - 0,2400 ha
W 2019 roku z mienia komunalnego uzyskano 325 918,97 zł dochodów.
W 2019 roku odnotowano wzrost środków trwałych na ogólną wartość księgową 17 901
884,56 zł z tego:
budynki

1319408,14

urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne

4454596,5

drogi gminne

10596578,61

obiekty sportowe i rekreacyjne

903119,63

grunty gminne

304194,2

samochód służbowy

138678,5

maszyny i urządzenia

115883,24

ogrodzenia

54948,06

oświetlenie uliczne w Starych Kupiskach

14477,68

Wartość majątku trwałego w dyspozycji Urzędu Gminy Łomża wynosi 94 064 836,14 zł.
Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża na koniec 2019 roku posiadał w dyspozycji
majątek w postaci środków trwałych o wartości 629 982,52 zł, w tym wartości niematerialne
i prawne o wartości 11 070 zł. Na przestrzeni ostatniego roku dokonano zakupu środka trwałego:
- samochód ciężarowy Opel Vivaro – 13 814,51 zł netto
Wartość majątku trwałego w dyspozycji jednostek oświatowych Gminy Łomża na dzień 31
grudnia 2019 roku wynosiła 16 239 212,46 zł i w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2018 roku
zmniejszyła się łącznie o wartość 1 915 848,91 zł
Wartość gruntów zmniejszyła się o wartość 34 000,00 zł. Zmiana wartości gruntów była
efektem przekazania przez Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża działki w Lutostani,
pozostałej po zamknięciu Szkoły Podstawowej w Lutostani, Gminie Łomża.
Na zmianę wartości budynków i budowli łącznie o kwotę 1 704 118,62 zł, składało się
zmniejszenie wartości budynków i budowli o łączną wartość 1 997 548,59 zł. Głównym
czynnikiem powodującym spadek wartości budynków i budowli w dyspozycji jednostek
oświatowych Gminy Łomża było zamknięcie Publicznego Gimnazjum nr 9 w Łomży oraz
przekazania jego majątku, tj. budynku szkolnego, hali namiotowej, boiska szkolnego, drogi
dojazdowej, chodnika, parkingu dla autobusów Gminie Łomża.
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W 2019 roku nastąpiło zwiększenie wartości budynku szkolnego Szkoły Podstawowej w
Puchałach o 293 429,97 zł w wyniku przekazania przez Gminę Łomża zakończonej inwestycji.
Wartość majątku trwałego w dyspozycji jednostek oświaty i kultury przedstawia tabela:

Zakład Usług Komunalnych
Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża został utworzony Uchwałą Nr X/52/15 Rady
Gminy Łomża z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Zakładu Usług Komunalnych
Gminy Łomża i działa w formie zakładu budżetowego.
Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża prowadzi działalność w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na podstawie Uchwały nr XXIII/140/16
Rady Gminy Łomża z dnia 27 października 2016 r. od 01 stycznia 2017 roku.
Przedmiot działalności Zakładu stanowi m. in.:
1) wydobycie, uzdatnianie i dostarczanie wody za pomocą urządzeń wodociągowych;
2) zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków na terenie gminy Łomża za pomocą
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych przekazanych przez Urząd Gminy Łomża do
użytkowania przez zakład budżetowy;
3) wykonywanie zadań Gminy związanych z utrzymaniem czystości i porządku;
4) bieżące utrzymanie i konserwacja gminnej infrastruktury technicznej;
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5) wykonywanie prac remontowo budowlanych.
Stan osobowy zatrudnienia w ZUK wynosi 19 etatów:
 biuro - 4 etaty
 woda – 7 etatów
 kanalizacja – 1etat
 inkasenci – 3 etaty
 usługi pozostałe – 4 etaty
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu
o takie same zasady technologiczne i techniczne. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę obejmuje pobór,
uzdatnianie i dostarczenie wody. System wodociągowy gminy Łomża stanowi częściowo
zintegrowany układ ciśnieniowy zasilany z 13 ujęć wód podziemnych, ujmujących czwartorzędowe
piętro wodonośne. Ujęcia te znajdują się na terenie sześciu SUW-ów tj. w: Podgórzu, Starych
Modzelach, Jarnutach, Siemieniu Nadrzecznym, Nowych Kupiskach i Baczach Suchych.
Właściwa gospodarka wodna polega na zabezpieczeniu odpowiedniej ilości i jakości wody
na potrzeby ludności, przemysłu oraz gospodarowaniu zasobami w sposób oszczędny i racjonalny,
w związku z powyższym SUW-y pracują w ruchu ciągłym przez 24 godziny. Woda surowa
pochodząca ze studni głębinowych charakteryzuje się podwyższoną zawartością jonów żelaza. Stąd
wymagane jest uzdatnianie polegające na napowietrzaniu i filtracji na złożu żwirowym. Woda
uzdatniona spełnia wymogi Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dystrybucja wody do odbiorców odbywa się
poprzez sieć wodociągową o łącznej długości 156,80 km.
System zbiorowego odprowadzania ścieków obejmuje odbiór i oczyszczenie ścieków.
Odbiór ścieków odbywa się przez sieć kanalizacyjną o łącznej długości 24,5 km za pomocą
kanalizacji ciśnieniowej w miejscowościach: Konarzyce, Nowe Kupiski, Stare Kupiski, Bożenica i
kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Stare Kupiski oraz w Mikołajkach. Ponadto ZUK posiada
dwie przepompownie centralne w miejscowości Stare Kupiski. Z wyżej wymienionych
miejscowości oprócz miejscowości Mikołajki zrzut ścieków po opomiarowaniu dokonywany jest
do sieci kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży.
W zakresie oczyszczania ścieków Zakład eksploatuje Wiejską Oczyszczalnię Ścieków w
miejscowości Mikołajki położoną na działkach będących własnością Gminy Łomża. W/w
oczyszczalnia ścieków jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną, w której do oczyszczania
ścieków wykorzystuje się: osadnik wstępny (gnilny), komora kraty ręcznej, komory nitryfikacji
i denitryfikacji symultanicznej osadu, osadnik wtórny oraz poletko trzcinowe. Oczyszczalnia
pracuje w ruchu ciągłym przez 24 godziny na dobę i wymaga ciągłego nadzoru i utrzymania
urządzeń w ciągłym ruchu oraz w wysokiej sprawności procesu oczyszczania w celu ochrony wód
rzeki Bździążek będącej dopływem rzeki Ruż. Oczyszczalnia ścieków posiada pozwolenie
wodnoprawne na wprowadzanie ścieków oczyszczonych pochodzących z miejscowości Mikołajki
do wód rzeki Bździążek.
Określone taryfowe ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów
jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych oraz tych,
które zostały określone w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków”.
W zakresie jakości świadczonych usług Zakład realizuje zadania określone w:
- statucie Zakładu,
- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na obszarze gminy
Łomża,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach: w sprawie sposobu
realizacji obowiązków dostawcy ścieków przemysłowych; warunków wprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych; ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.
Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości
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dostaw wody o odpowiedniej jakości i pod niezbędnym ciśnieniem oraz niezawodnego
odprowadzania i oczyszczania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców oraz
wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.
Lokalny rynek usług wodociągowo-kanalizacyjnych charakteryzuje się systematycznym
zwiększaniem ilości odbiorców. Nieruchomości podłączone do sieci wyposażone zostały w
wodomierze główne, których wskazania stanowią podstawę naliczania ilości pobranej wody i
odprowadzonych ścieków.
Na obszarze Gminy Łomża w roku 2019 z usług wodociągowych korzystało 3514
odbiorców, zaś z usług kanalizacyjnych 698 odbiorców.
Rzeczywista ilość dostarczonej wody do mieszkańców Gminy Łomża w 2019 r. to
553 441 m3, w tym 20 226 m3 dostarczonej do Gminy Śniadowo.
W celu realizacji dostaw wody ZUK zakupił następujące ilości wody:
 z KZB w Nowogrodzie – 38 380 m3
 z MPWiK w Łomży – 3 295 m3
 woda pobrana z ujęć własnych – 570 600 m3
Ilość odebranych od odbiorców ścieków to 62 477 m3, w tym 1 835 m3 oczyszczonych
w oczyszczalni w Mikołajkach. Ilość przekazanych ścieków do MPWIK – 84 338 m3.
Usługi
2019
Wodociągowe

zł/netto

Zakup wody
1. Nowogród
2. MPWIK

85 862,29
9 552,44

pozostałe
1. opłata wody polskie
2. badanie wody
3. podatek od nieruchomości
4. zakup energii

55 702,00
15 252,77
278 454,00
220 284,74

Kanalizacyjne
MPWIK
1. odprowadzanie ścieków
2. czyszczenie kanalizacji

zł/netto
394 302,43
5 930,62

pozostałe
1. usługi asenizacyjne
2. nadzór technologiczny
3. zakup energii
4. czyszczenie kanalizacji

5 442,70
3 179,40
9 807,38
850,73

ZUK Gminy Łomża usunął awarie: wodociągowe w ilości 92 oraz kanalizacyjnych w ilości 190.
Łączny koszt materiałów
2019
awarie wodociągowe

66 863,63

awarie kanalizacyjne

167 707,48

wodomierze

21 644,94

zł/netto
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W 2019 roku wykonano przyłącze:
 wodociągowe – 38 szt.
 kanalizacyjne – 2 szt.
Celem poprawy jakości usług Zakładu prowadzona jest bieżąca konserwacja istniejącego
uzbrojenia sieciowego oraz praca nad skróceniem czasu usuwania awarii poprzez wyposażenie
pracowników w specjalistyczne narzędzia i urządzenia.
Zakład nie posiada własnego laboratorium, dlatego też badania jakości wody
i ścieków w ramach monitoringu wewnętrznego zlecane są firmie zewnętrznej.
Jednym z głównych celów Zakładu Usług Komunalnych gminy Łomża jest: dbanie
o zadowolenie mieszkańców Gminy Łomża poprzez poprawę jakości usług, co pozwoli na szybkie
reagowanie i likwidację zakłóceń procesów produkcyjnych, a także na stałą kontrolę parametrów
jakościowych.
Dążenie do profesjonalnej i kompleksowej obsługi w celu zadowolenia mieszkańców gminy
Łomża w dziedzinie jakości świadczonych usług przez ZUK, niesie ze sobą konieczność
ponoszenia dodatkowych kosztów. Obecnie jest to konieczny kierunek działań naszego zakładu.
Ponadto w roku 2019 Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża wykonał prace zlecane przez
Urząd Gminy Łomża i jednostki podległe, m. in.:
1. Wycinka drzew: 21 szt.
2. Remont poboczy za pomocą płyt ażurowych, jomb i polbruku – 1 097,67 m2;
a) Bożenica: 48,24 m2,
b) Stare Kupiski: 119,84 m2,
c) Sierzputy Młode: 114,24 m2,
d) Jednaczewo: 173,52 m2,
e) Kisiołki: 84,56 m2,
f) Andrzejki: 114,96 m2,
g) Lutostań: 84,48 m2,
h) Dłużniewo: 89,44 m2,
i) Nowe Kupiski: 268,39 m2.
3. Koszenie mechaniczne poboczy na terenie gminy: 102 638 m2.
4. Koszenie rowów odwadniających: 14 510 m2.
5. Wykonanie ogrodzenia: 174,5 mb.
6. Naprawa ubytków w nawierzchni bitumicznej za pomocą masy asfaltowej (13,68 t).
7. Oznakowania: ulic, znaki drogowe.

Edukacja i Oświata
Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza to największe wartościowo
działy wydatków budżetu Gminy Łomża. W 2019 roku na realizację tych zadań przeznaczyliśmy w
sumie 17 398 054,66 zł. To niemal 30% wydatków gminy Łomża.
W roku szkolnym 2018/2019 w gminie Łomża działało 7 szkół podstawowych i Publiczne
Gimnazjum Nr 9 im Rodziny Lutosławskich w Łomży dla których organem prowadzącym była
Gmina Łomża oraz Szkoła Podstawowa w Lutostani, dla której organem prowadzącym jest
Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży. Z dniem 31 sierpnia 2019 roku zaprzestało działalności
Publiczne Gimnazjum Nr 9 im Rodziny Lutosławskich w Łomży.
Przy szkołach Podstawowych w Kupiskach, Konarzycach i Wygodzie była zorganizowano 5ciogodzinną opiekę przedszkolną w formie punktów przedszkolnych do których uczęszczały dzieci
w wieku 3-4 lat. (od września 2019 r. w Wygodzie - 20, Kupiskach - 20 i w Konarzycach 45 dzieci)
oraz oddział przedszkolny Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży przy Szkole Podstawowej w
Lutostani. Aktualnie do punktów przedszkolnych rodzice przyprowadzają 85 dzieci. Ponadto do 12
działających oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łomża –
uczęszcza 170 dzieci.
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Łącznie z oddziałami przedszkolnymi i punktami przedszkolnymi w roku szkolnym
2018/2019 w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomża uczyło się 935 uczniów
zaś w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 uczy się 962 uczniów.
Liczba uczniów w klasach I-VIII wynosiła w roku szkolnym 2018/2019
 SP Pniewo - 60,
 SP Puchały - 44,
 SP Podgórze - 52,
 SP Wygoda - 125,
 SP Kupiski - 158,
 SP Konarzyce - 141,
 SP Jarnuty - 89,
 SP Lutostań - 18
Liczba uczniów w klasach I-VIII wynosi w roku szkolnym 2019/2020
1. SP Pniewo - 57,
2. SP Puchały - 42,
3. SP Podgórze - 57,
4. SP Wygoda - 127,
5. SP Kupiski - 152,
6. SP Konarzyce - 153,
7. SP Jarnuty - 92,
8. SP Lutostań - 21
Do Gimnazjum Nr 9 Rodziny Lutosławskich w Łomży w roku szkolnym 2018/2019
uczęszczali uczniowie z terenu całej gminy. Uczyło się tu 74 uczniów - 4 oddziały.
Wykaz uczniów z terenu Gminy Łomża w roku szkolnym 2018/2019
Lp. Nazwa Szkoły
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SP Jarnuty
SP Konarzyce
SP Kupiski
SP Pniewo
SP Podgórze
SP Puchały
SP Wygoda
SP Lutostań
Razem
Gimnazjum
OGÓŁEM

Poniżej
„0”

”O”

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Ogółem

12
39
30
15
12
3
37
148
148

14
17
16
12
12
3
17
9
100
100

6
30
18
7
7
6
16
1
91
91

12
11
17
9
7
5
17
4
82
82

8
10
17
4
5
11
13
68
74
142

15
16
18
10
7
2
8
2
78
78

14
25
25
7
7
8
13
3
102
102

11
19
17
9
5
5
24
4
94
94

9
15
23
6
10
3
17
1
84
84

14
15
23
8
4
4
17
3
88
88

115
197
204
87
76
50
179
27
935
74
1009
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Wykaz uczniów z terenu Gminy Łomża w roku szkolnym 2019/2020
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SZKOŁA PODSTAWOWA W PUCHAŁACH

7

5

4

5

5

11

2

7

5

3
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PUNKT PRZEDSZKOLNY W
KONARZYCACH
PUNKT PRZEDSZKOLNY W KUPISKACH

45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

20
20

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

20
20

Klasa
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RODZINY
JABŁOŃSKICH W PNIEWIE
SZKOŁA PODSTAWOWA W LUTOSTANI
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.
MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W
WYGODZIE
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA
PAWŁA II W KUPISKACH
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.
PPOR.DH.JADWIGI DZIEKOŃSKIEJ
PS."JADZIA" W KONARZYCACH
SZKOŁA PODSTAWOWA W PODGÓRZU
IM. KS. KARDYNAŁA STEFANA
WYSZYŃSKIEGO
SZKOŁA PODSTAWOWA W JARNUTACH
IM PAPIEŻA JANA PAWŁA II

PUNKT PRZEDSZKOLNY W WYGODZIE

Razem
dzieci

Wydatki ogółem
1. Szkoła Podstawowa im. ppor. dh. Jadwigi Dziekońskiej ps. „Jadzia” w Konarzycach
2 216 183,15
2. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie 2 206 163,90
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach 2 108 651,56
4. Szkoła Podstawowa w Jarnutach im. Papieża Jana Pawła II 1 721 054,36
5. Szkoła Podstawowa w Podgórzu im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 497 350,63
6. Szkoła Podstawowa im. Rodziny Jabłońskich w Pniewie 1 473 623,76
7. Szkoła Podstawowa w Puchałach 1 027 528,78
8. Gimnazjum 1 034 667,27
9. Szkoła Podstawowa w Lutostani 655 488,14
Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2019 uczniów szkół Gminy Łomża. Dane Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
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Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2019 uczniów szkół Gminy Łomża na tle średnich
wyników uczniów w szkołach, gminach, powiatach, województwach i w kraju. Według szkół
osiągających najlepsze wyniki z zaznaczeniem wyników powyżej średniej krajowej
Język polski średni wynik (w gminie 62%, w powiecie 59%, w województwie 60%, w kraju 63%)
1. Szkoła Podstawowa im. ppor.dh. Jadwigi Dziekońskiej ps. „Jadzia” w Konarzycach 73%
2. Szkoła Podstawowa w Podgórzu im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 70%
3. Szkoła Podstawowa im. Rodziny Jabłońskich w Pniewie 67%
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach 66%
5. Szkoła Podstawowa w Puchałach 65%
6. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie 55%
7. Szkoła Podstawowa w Lutostani 53%
8. Szkoła Podstawowa w Jarnutach im. Papieża Jana Pawła II 46%
Matematyka średni wynik (w gminie 44%, w powiecie 41%, w województwie 46%, w kraju 45%)
1. Szkoła Podstawowa im. Rodziny Jabłońskich w Pniewie 57%
2. Szkoła Podstawowa im. ppor.dh. Jadwigi Dziekońskiej ps. „Jadzia” w Konarzycach 56%
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach 51%
4. Szkoła Podstawowa w Podgórzu im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 51%
5. Szkoła Podstawowa w Puchałach 41%
6. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie 32%
7. Szkoła Podstawowa w Lutostani 31%
8. Szkoła Podstawowa w Jarnutach im. Papieża Jana Pawła II 27%
Język
59%)
1.
2.
3.
4.
5.

angielski średni wynik (w gminie 47%, w powiecie 46%, w województwie 58%, w kraju
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach 61%
Szkoła Podstawowa w Podgórzu im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 56%
Szkoła Podstawowa im. Rodziny Jabłońskich w Pniewie 49%
Szkoła Podstawowa w Puchałach 48%
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie 42%
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6. Szkoła Podstawowa im. ppor.dh. Jadwigi Dziekońskiej ps. „Jadzia” w Konarzycach 40%
7. Szkoła Podstawowa w Jarnutach im. Papieża Jana Pawła II 32%
8. Szkoła Podstawowa w Lutostani 29%

Zarząd Ekonomiczny Szkół
Zarząd Ekonomiczny Szkół realizował zadania związane z obsługą finansową i
administracyjną szkół w sprawach wypłat wynagrodzeń pracowników szkół, zatwierdzania arkuszy
organizacji pracy szkół, koordynacji i finansowania dowożenia uczniów do szkół, wypłat
stypendiów szkolnych oraz za wyniki w nauce i sporcie dla uczniów szkół Gminy Łomża.
Zadaniem ZESz w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 było zorganizowanie wspólnie z
dyrektorami szkół dowożenia uczniów do szkół dla których gmina jest organem prowadzącym.
W ramach zorganizowanego systemu dowożenia uczniowie z terenu gminy byli dowożeni do szkół
gminnych w roku szkolnym 2018/2019 przez 5 przewoźników tj.: własnym gimbusem, przez firmy
DL Trans Daniel Lutostański, FASTER Radosław Typa, PKS NOVA i MPK.
Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża od początku roku szkolnego koordynuje
dowożenie uczniów do 4 szkół gminy Łomża. Według stanu na koniec roku 2019 do szkół
podstawowych w Wygodzie, Podgórzu, Konarzycach, Jarnutach prowadzone było dowożenie
łącznie 230 uczniów. Dowożenie do Szkoły Podstawowej w Wygodzie oraz do Szkoły
Podstawowej w Konarzycach z Czaplic, Boguszyc, Kisiołk i Andrzejk prowadzone było na
podstawie biletów miesięcznych przez firmę DL Trans Daniel Lutostański . Dowożenie uczniów do
Szkoły Podstawowej w Jarnutach prowadziliśmy na podstawie biletów miesięcznych firmy
FASTER Radosław Typa S. C. Dowożenie ze Starej Łomży do Szkoły Podstawowej w Podgórzu
realizowała Firma „Maja” Marcin Ceran. Dowożenie do Szkoły Podstawowej w Konarzycach z
Giełczyna, Zawad i Kraski realizujemy własnym autobusem szkolnym.
Ponadto dzięki porozumieniu Gminy Łomża z Miastem Łomża dotyczącym przewozów
podmiejskich wykonywanych przez MPK Łomża na terenie gminy, zapewniono przewozy dla 65
uczniów na podstawie biletów miesięcznych na trasach obsługiwanych przez MPK do Szkoły
Podstawowej w Pniewie i Szkoły Podstawowej w Kupiskach.
Zapewniono zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. ustawy o systemie oświaty
finansowanie dowożenia 7 uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży,
do oddziału integracyjnego w Szkole Podstawowej Nr 10 w Łomży oraz do Specjalnego Ośrodka
Wychowawczego w Długoborzu.
Wydatki w 2019 roku na dowożenie uczniów do szkół gminy Łomża i uczniów
niepełnosprawnych stanowiły kwotę – 411 203,24 zł.
Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża przekazuje dotacje na utrzymanie dzieci
zamieszkujących na terenie Gminy Łomża , uczęszczających do przedszkoli publicznych i
niepublicznych na terenie Miasta Łomża i Gminy Piątnica.
Do przedszkoli na terenie miasta uczęszcza od 70 do 75 dzieci z terenu gminy, zaś do
przedszkola publicznego w Piątnicy uczęszczało jedno dziecko. Dotacje na ten cel przekazywane
były na postawie miesięcznych not obciążeniowych i wyniosły w 2019 r. łącznie 620 853,40 zł .
Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża w 219 roku przeprowadził postępowania w
sprawach przyznawania stypendiów szkolnych i stypendiów za wyniki w nauce i sporcie dla
uczniów szkół gminy.
Obsługa administracyjna i finansowa wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych wiąże się z
przyjmowaniem wniosków w tym przedmiocie , prowadzeniem postępowań w sprawie ich
rozpatrzenia w formie decyzji administracyjnych, rozliczeniami faktur i rachunków za zakupy do
celów edukacyjnych dokonanych na rzecz uczniów przez rodziców oraz pełnoletnich uczniów, a
następnie na ich podstawie na zasadach refundacji dokonaniem wypłat stypendiów
wnioskodawcom.
Stypendia szkolne w roku 2019 zostały przyznane i wypłacone w następujący sposób.
W drugim półroczu roku szkolnego 2018/2019 za okres od stycznia do czerwca 2019 r. stypendium
szkolne otrzymało 225 uczniów zaś zasiłek szkolny 3 uczniów z terenu Gminy Łomża. W
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pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020 do końca grudnia 2019 r. stypendium szkolne
otrzymało 195 uczniów oraz zasiłek szkolny 1 uczeń. Całkowity koszt realizacji świadczeń pomocy
materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych wypłaconych w 2019 r. to kwota 203
232,00 zł, w tym udział środków własnych gminy w kwocie to 21 005,00 zł co stanowiło ponad
10,00 % całości wydatków.
Dotacje jakie w 2019 roku Gmina Łomża otrzymała na dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zostały wykorzystane w pełnej wysokości
zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w oparciu o przepisy regulujące warunki ich przyznawania.
Dzięki dotacji z budżetu państwa na zasiłki losowe związane z klęską żywiołową Zarząd
Ekonomiczny Szkół we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Łomża przygotował
odpowiednie postępowanie administracyjne i na podstawie decyzji Pana Wójta dokonał wypłaty
zasiłków pięciu uczniom z rodzin poszkodowanych w wyniku „żywiołów” z terenu gminy Łomża.
na łączną kwotę 5 000,00 zł.
Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża prowadził postępowania przygotował decyzje
administracyjne w sprawach stypendiów dla uczniów szkół Gminy Łomża za wyniki w nauce i
sporcie. W czerwcu 2019 r. za II półrocze roku szkolnego 2018/2019 wypłacono stypendia dla 46
stypendystów na łączną kwotę – 10 400,00 zł.
Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża przy stałej współpracy z dyrektorami szkół
prowadził obsługę administracyjną i finansową zakupu dla uczniów podręczników szkolnych.
W 2019 roku wydatki z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2019/2020 była to kwota 63 668,62 zł.
Realizowano obsługę finansową projektów edukacyjnych związanych z dotacjami z budżetu
państwa i środków Unii Europejskiej.W ramach projektu "Szansa na lepszy start" Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, dzięki któremu w roku
2018 oddziały przedszkolne szkół podstawowych w Wygodzie, Kupiskach i Podgórzu wzbogaciły
się o materiały i sprzęt dydaktyczny o wartości blisko 150 000,00 zł, do czerwca 2019 roku
przedszkolaki z tych szkół miały zapewnione również dodatkowe zajęcia z matematyki, przyrody i
języka angielskiego. Brały udział w zajęciach kółka informatycznego oraz w warsztatach
teatralnych, tanecznych, muzycznych i plastycznych. W programie spotkań były również wycieczki
edukacyjne. W ubiegłym dokonano pozytywnego rozliczenia realizacji projektu o łącznej wartości
498 000,00 zł . Wydatki w ramach projektu w 2019 roku wyniosły 82 223,71 zł.
Od września 2019 roku w szkołach podstawowych w Puchałach, Wygodzie, Jarnutach i
Pniewie realizowany jest projekt „Trening Czyni Mistrza”. Wartość projektu, którego realizację
przewidziano do czerwca 2020 roku wyniesie 110 024,80 zł. W 2019 roku w związku z realizacją
projektu wydatkowano kwotę 43 986,67 zł , w tym zakupiono pomoce dydaktyczne dla tych szkół o
wartości 23 888,00 zł
W czerwcu 2019 roku przygotowano wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o środki
na doposażenie w pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Wygodzie. Dzięki
pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku udało się uzyskać z rezerwy subwencji oświatowej kwotę 35
896,00 zł. Z tych środków zrealizowano zakupy pomocy dydaktycznych z geografii, biologii,
fizyki i chemii.
Z dniem 31 sierpnia 2019 roku w związku z wygaszeniem jego działalności zostało
zamknięte Publiczne Gimnazjum Nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży.
W związku z wygaszeniem wymienionego gimnazjum dwoje nauczycieli otrzymało przeniesienia
do innej szkoły na terenie gminy. Siedmiu nauczycieli uzyskało rozwiązanie stosunku pracy w
związku z likwidacją gimnazjum. W związku z ich zwolnieniem na podstawie art. 226 ustawy
przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe, wypłacono im odprawy w łącznej kwocie
121 026,00 zł zaś jeden nauczyciel uzyskał odprawę emerytalną w kwocie 37 298,00 zł. Gmina
Łomża wystąpiła o uzyskanie środków na ten cel przewidzianych w ramach rezerwy części
oświatowej w 2019 roku. Z tego tytułu Gmina Łomża w ramach rezerwy subwencji oświatowej
uzyskała 23 069,00 zł.
Szkoły w Gminie Łomża były w pełni przygotowane do nowego roku szkolnego 2019/2020.
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W szkołach podstawowych, w oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych zapewniono
miejsca dla wszystkich chętnych uczniów z terenu gminy. Nie odnotowano problemów z zakupem
podręczników szkolnych. W związku z zakupem podręczników wydatkowano kwotę 59 215,31 zł
uzyskaną z budżetu państwa w formie dotacji celowej.
W związku z realizacją przez Gminę Łomża na podstawie porozumienia z Podlaskim
Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym projektu „Umiem Pływać” Zarząd Ekonomiczny
Szkół Gminy Łomża zapewnił organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ilości 20 godzin
nauki pływania na basenie miejskim w Łomży w okresie od października do grudnia 2019 roku dla
łącznie 60 uczniów klas I-III szkół podstawowych w Kupiskach, Konarzycach i Jarnutach. Wiązało
się to z zatrudnieniem odpowiedniej kadry opiekunów, dowożenia uczniów ze szkół i koordynacji
działań z pracownikami i instruktorami MOSiR Łomża. Łączna wartość projektu to 22 200,00 zł, z
czego udział finansowy w projekcie ze strony Gminy Łomża to kwota w wysokości 10 080,00 zł
obejmująca koszty dowożenia uczniów i zatrudnienia opiekunów grup uczniowskich oraz
dofinansowanie uzyskane ze środków Ministerstwa Sportu za pośrednictwem Podlaskiego
Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Białymstoku w kwocie 12 120,00 zł.
Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża realizował projekt Animator Sportu 2019 na
boisku ORLIK w Pniewie. W zespole boisk sportowych „Orlik” w Pniewie w miesiącach marzeclistopad 2019 r. prowadzone były zajęcia sportowe dla dzieci , młodzieży i dorosłych mieszkańców
gminy. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu na podstawie umowy w sprawie realizacji
projektu zawartej ze stowarzyszeniem Orły Sportu została sfinansowana połowa wynagrodzeń
animatora w ciągu 9 miesięcy prowadzenia zajęć na łączną kwotę 10 800,00 zł.
W zakresie działalności Zarządu w 2019 roku znajdowało się prowadzenie spraw
związanych z dofinansowaniem pracodawcom ze środków budżetu państwa szkolenia
młodocianych pracowników z terenu gminy w ramach nauki zawodu bądź przyuczenia do
wykonywania określonej pracy.
Rozpatrywane były wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów,
którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin
potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. W roku 2019 pozytywnie rozpatrzonych
zostało 6 wniosków i na podstawie decyzji Wójta Gminy Łomża pracodawcom przyznano
dofinansowanie na łączną kwotę 40 971,98 zł.

Polityka społeczna
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2019 roku 4 379 mieszkańcom Gminy
Łomża, udzielono porad lekarskich. To o 230 mniej niż w 2018 roku.
Na terenie Gminy Łomża działały dwa podmioty ambulatoryjne i jeden punkt apteczny.
Z placówek wsparcia dziennego ogółem skorzystało 95 mieszkańców wobec 90 w roku poprzednim.
Dział ochrona zdrowia budżetu gminy Łomża po stronie wydatków zamknął się kwotą 104 975,97.
• Zwalczanie narkomanii 2 500,00
• Przeciwdziałanie alkoholizmowi 102 475,97

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
Wśród różnych problemów społecznych w naszym kraju - te związane z alkoholem są
jednym z trudniejszych do rozwiązania. Wynika to przede wszystkim z rozmiarów, złożoności, a
także kosztów społecznych i ekonomicznych jakie ponoszą nie tylko osoby indywidualne, ale i całe
społeczeństwo. Koszty ekonomiczne związane z używaniem i nadużywaniem alkoholu to przede
wszystkim koszty leczenia choroby alkoholowej i jej powikłań, wypadków drogowych,
zaangażowania wymiaru sprawiedliwości, opieki społecznej, koszty przedwczesnej umieralności,
spadek produktywności pracy i wiele innych. W związku z tym, działania podejmowane w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii skierowane są do wszystkich mieszkańców naszej gminy. Wiele
środowisk ukrywało głęboko trudne sprawy alkoholizmu i narkomanii w rodzinie. Podejmowane od
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kilku lat działania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii sprawiły, że sporo z tych problemów udało się
zlokalizować, opisać, a niektóre rozwiązać. Warto zaznaczyć, że dane Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym zakresie dotyczą tylko osób zgłoszonych i nie
odzwierciedlają całego problemu. Alkoholizm i narkomania dotykają bowiem wiele osób, ale nie są
one rejestrowane i o skali problemu mogą świadczyć jedynie obserwacje, a te bywają mylne.
W miarę podejmowania działań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych
zauważyć można „otwarcie się” środowisk wiejskich na problemy patologii społecznych. Wiąże się
to także z coraz większą świadomością społeczną o szkodliwości nadużywania alkoholu i
sprzeciwy wobec często będącej tego następstwem przemocy domowej.
Działania Komisji nie mogą się ograniczać tylko do zgłoszeń bieżących. Zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, realizacja zadań
własnych gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom przebiegała zgodnie z przyjętym przez
Radę Gminy Łomża Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Zadania ujęte w tych
Programach stanowiły ważny i trwały element profilaktyki społecznej w zakresie ochrony zdrowia,
realizowany na terenie naszej gminy. Do działań związanych z profilaktyką w sensie ustawowym
należy zaliczyć działania promujące zdrowie, leczenie oraz pomoc rodzinom w radzeniu sobie z
alkoholizmem. Zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowe są z budżetu Gminy. Środki finansowe
pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2019 roku
dochody te wyniosły: 109.071,20 zł
Łączne wydatki na zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku wyniosły w 2019 roku
78 512,20 zł
W realizacji zadań Programu Komisja współpracowała ze szkołami z terenu Gminy Łomża,
Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Łomża, Zespołem Interdyscyplinarnym, Policją, Sądem a
także Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, jak i również
organizacjami pozarządowymi.
Realizując cele, zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r., skupiały się na profilaktyce a w
szczególności:
- zapobieganiu picia napojów alkoholowych przez osoby niepełnoletnie,
- wszechstronnej pomocy rodzinom z problemem alkoholowym,
- edukacją społeczną na temat uzależnień i związanych z tym konsekwencji,
- prowadzenia działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przestrzegania prawa,
- ograniczeniu dostępności alkoholu, narkotyków oraz substancji narkotycznych,
- wypracowaniu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych racjonalnych postaw wobec alkoholu,
narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym poprzez wdrażanie i realizację
nowoczesnych programów profilaktycznych.
GKRPA w Gminie Łomża w 2019 roku zrealizowała następujące działania:
1. Realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnień w szkołach
podstawowych i gimnazjum dla dzieci i młodzieży:
- udział dzieci i młodzieży w projekcie filmu „Za niebieskimi drzwiami” połączonego z prelekcją
oraz dyskusją która dotyczyła rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. W spektaklu
uczestniczyli uczniowie klas III z Publicznego Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w
Łomży – na ten cel przeznaczono 1.200 zł
- udział uczniów klas III z Publicznego Gimnazjum nr 9 w Łomży pochodzących z rodzin
dysfunkcyjnych oraz sprawujących problemy wychowawcze w projekcie filmu „THE DUFF”
połączone z prelekcją w ramach ochrony uczniów przed podejmowaniem niewłaściwej decyzji
dotyczących uzależnień, oraz pogłębienie świadomości na temat zagrożeń i konsekwencji jaki
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wywołuje każdy nałóg, na ten cel przeznaczono 650 zł
- dofinansowano do „19 Wielkiej Parady Smoków” która to odbyła się w Krakowie, w paradzie
brały udział najmłodsze dzieci z Gminy Łomża a także Publiczna Biblioteka Gminy Łomża
w Podgórzu, cel udziału to przede wszystkim propagowanie spędzania wolnego czasu, przez dzieci
i młodzież rozwój kreatywności, wyobraźni i zdolności manualnych, na ten cel przeznaczono
1.000 zł
- dofinansowanie do spektaklu teatralnego pt. „Psoty nie z tej ziemi” oraz prelekcji
wychowawczych- program kierowany był do najmłodszych uczniów ze szkół podstawowych z
Konarzyc i Wygody, poświęcony szeroko pojętej problematyce bezpieczeństwa w sferze kontaktu
ze światem przedmiotów a także relacji dziecka z dorosłym człowiekiem czy korzystania z
nowoczesnych mediów – komputera, telefonu komórkowego czy Internetu na ten cel wydano
700 zł
- sfinansowanie usług polegających na przeprowadzeniu warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych.
Celem programu jest dostarczenie wiedzy na temat uzależnień oraz wpływu alkoholu i narkotyków
na życie w rodzinie. W programie brały udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wygodzie,
Pniewa, Lutostani i Podgórza, na ten cel przeznaczono 7.400 zł
- zakupiono materiały profilaktyczno-edukacyjne przeznaczone dla szkół podstawowych i
gimnazjum z zakresu uzależnienia od alkoholu, rodzina z problemem alkoholowym, przemoc w
rodzinie – koszt materiałów 1.169 zł
- zorganizowanie warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych realizowane przez Centrum Wsparcia
Rozwoju i Profilaktyki „Koncept”- warsztaty skierowane do uczniów z zakresu problemów
narkomanii, w warsztatach brały udział uczniowie I klasy ze Szkoły Podstawowej w Podgórzu,
Nowych Kupisk i Konarzyc, na cele te przeznaczono 2.500 zł
- przydzielenie środków na zakup materiałów profilaktycznych z zakresu uzależnień dla dzieci i
młodzieży przebywających w świetlicy środowiskowej w Starych Modzelach – kwota 501,78 zł
Łączny koszt wszystkich programów wyniósł: 15.120,78 zł
2. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz profilaktyczno-świetlicowych będących
integralną częścią programów profilaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i
młodzieży oraz rodzin z problemami uzależnień:
- dofinansowanie na zgrupowania sportowe dla młodzieży mającej predyspozycje do uprawiania
lekkiej atletyki – na ten cel wydano 1.000 zł
- dokonano wsparcia finansowego do zorganizowania „V Nocnego Turnieju o Puchar Wójta Gminy
Łomża” który odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Pniewie – Turniej organizowany był w
ramach programu przeciwdziałania alkoholowi wśród młodzieży, promowania zdrowego trybu
życia, aktywne spędzanie wolnego czasu - na ten cel wydano 1.301,37 zł
- sfinansowanie zajęć profilaktyczno-świetlicowych w Konarzycach, Starych Modzelach oraz
Kupiskach – 22 000 zł.
Łączny koszt finansowania zajęć sportowych wyniósł: 24 301,37 zł
3. Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla mieszkańców gminy, których celem jest
propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia, spędzania wolnego czasu.
- dofinansowanie do Bezalkoholowego Balu Karnawałowego dla mieszkańców Gminy Łomża
mający na celu propagowanie dobrej zabawy bez użycia napojów alkoholowych na ten cel
przeznaczono 2.000 zł
- dofinansowanie do festynu rodzinnego pod hasłem „Kwiatek dla mamy”, festyn miał na celu
propagowanie zdrowego stylu życia oraz dążenia do spędzania wolnego czasu z rodziną bez
używek na ten cel przeznaczono 1.240,02 zł
- dofinansowanie do wyjazdu rodzinnego i zawodów wędkarskich ze stowarzyszenia „Zdrowie i
trzeźwość” na ten cel wydano 500 zł
- dofinansowanie festynu rodzinnego z okazji dnia dziecka przy parafii Stowarzyszenia Pomocy
Rodzinom „Nadzieja” – na ten cel przeznaczono 2.000 zł
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- festyn rodzinny „Grunt to rodzinka” organizowany przez Szkołę Podstawową w Kupiskach który
miał na celu integrację rodziny, profilaktyką przeciw uzależnieniom, na ten cel przeznaczono
1.595,17 zł
- dofinansowanie na Pieszą Pielgrzymkę Łomżyńską na Jasną Górę w której brały udział
mieszkańcy Gminy Łomża, na ten cel przeznaczono 1.996,11 zł
Łączna kwota przedsięwzięcia to 9.331,30 zł
4. Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich
połączonych z programem profilaktycznym.
- ramach spędzania wolnego czasu podczas ferii zimowych OPS Gminy Łomża zorganizował
Choinkę Noworoczną dla dzieci i rodzin z terenu Gminy Łomża na ten cel GKRPA wydała
2.062,37 zł
- wyjazdowe warsztaty profilaktyczno-sportowe „Olimpijczyk” zorganizowane w ramach
profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami
alkoholizmu organizowane przez Ośrodek CARITAS BLIŹNIM na ten cel wydano 140 zł
- sfinansowanie turnusu edukacyjno-wypoczynkowego w Gdyni z realizacji programu profilaktyki
alkoholowej zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Łomży, udział w
turnusie wzięło10 dzieci z Gminy Łomża, na ten cel przeznaczono 6.650 zł
- dofinansowanie do wypoczynku letniego, kolonii letnich dla 9 dzieci z terenu Gminy Łomża, do
miejscowości Karpacz – kwota dofinansowania to 5.355 zł
Łączna kwota przedsięwzięcia to 14.207,37 zł
5. Działania skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych.
Członkowie Komisji w ramach swojej działalności, w 2019 r. wydali 15 pozytywnych postanowień
na sprzedaż napojów alkoholowych z czego przeprowadzono 7 kontroli punktów sprzedaży
napojów alkoholowych.
6. Wspomaganie działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych.
- stała współpraca z Policją, Sądem - Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, Kuratorami Rodzinnymi,
pedagogami szkolnymi, szkołami w celu podnoszenia skuteczności podejmowania działań;
- w ramach współpracy Gminna Komisja dofinansowała akcję społeczną „Odblaski ? Biorę
w Ciemno!”, akcja realizowana przez Komendę Miejską policji w Łomży mająca na celu
propagowanie idei „bycia widocznym”, na ten cel GKRPA przeznaczyła 500 zł
- współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w
Łomży,
- przeprowadzenie 4 badań przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia w kwocie 766,48
zł
- w ramach współpracy Gminy Łomża z Centrum Integracji Społecznej GKRPA zakupiła z
własnych środków kubki termiczne dla uczestników CIS na ten cel przeznaczono 559,90 zł
Łączny koszt to 1.826,38 zł.
7. Podejmowane czynności interwencyjno-motywujących przez GKRPA Gminy Łomża wobec osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków do poddania się leczeniu odwykowemu, terapii lub
oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym.
Do Komisji wpłynęło 16 wniosków, o objęcie postępowaniem osoby nadużywającej alkohol.
Wnioski złożyły:
- rodziny osób nadużywających alkohol – 3 wnioski, z czego 2 wnioski wycofano
- Komenda Miejska Policji w Łomży złożyła 12 wniosków
- Sąd Rejonowy w Łomży Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej - 1 wniosek
Na posiedzenia Komisji wezwano 14 osób, z czego zgłosiło się 7 osób. Wobec osób zgłoszonych
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do postępowania, podjęto działania:
- z osobami zgłoszonymi przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywujące, pogadanki na
temat szkodliwości napojów alkoholowych oraz wszelkich zagrożeń związanych
z nadmiernym spożywaniem alkoholu,
- wśród osób zgłoszonych na Komisję rozdysponowano materiały edukacyjne otrzymane
z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- komisja w jednym przypadku przeprowadziła rozmowę z członkiem rodziny osoby
z problemem alkoholowym,
- w 7 przypadkach skierowano wniosek do Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii
Uzależnień w Łomży w celu podjęcia czynności zmierzających do orzeczenia wobec osoby
podejrzanej o uzależnienie oraz obowiązku poddania się leczenia odwykowego
- w 3 przypadkach skierowano wniosek do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego
- wobec 3 osób nie podjęto żadnych działań (1 osoba samowolnie podjęła się leczenia
obowiązkowego dochodzącego natomiast komisja z przeprowadzonych wywiadów z 2 osobami
zgłoszonymi nie widzi potrzeby kierowania na leczenie)
8. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- w ramach działalności w 2019 r. odbyło się 11 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
- wynagrodzenia za posiedzenia dla GKRPA wyniosły – 13.725 zł

Rodzina i Pomoc Społeczna
Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy osobom i
rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc społeczna może być świadczona w
formie pieniężnej i niepieniężnej, a podstawą przyznania pomocy - niezależnie od formy - jest
przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i wydanie na tej podstawie stosownej decyzji.
Prowadzenie całokształtu spraw w zakresie pomocy społecznej na ternie Gminy Łomża zajmuje się
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża, który jest jednostką organizacyjną Gminy Łomża.
OPS Gminy Łomża realizuje również zadania wynikające z innych, aniżeli ustawa o pomocy
społecznej, aktów prawnych. Należą do nich w szczególności: ustawa o świadczeniach rodzinnych,
ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa o Karcie Dużej Rodziny, od 1 kwietnia
2016 r. także ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. Rządowy program Rodzina
500+ oraz od 1 lipca 2018 roku Program „Dobry start” 300+.W 2019 roku OPS Gminy Łomża
udzielił pomocy finansowej dla rodzin w kwocie 14 885 371,12zł. Środki pochodziły z dotacji z
budżetu państwa oraz środków własnych gminy.

Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
Utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na
wynagrodzenia pracowników jest zadaniem obowiązkowym gminy wynikającym z art. 17 ust. 18
ustawy o pomocy społecznej. Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej
Gminy Łomża liczba etatów i poziom zatrudnienia przedstawia poniższa tabela.
Liczba zatrudnionych
pracowników

KADRA OPS
Stanowisko
Kierownik

1

Komórka dr. Zadań pomocy społecznej

4
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Komórka dr zadań świadczeń wychowawczych i
rodzinnych w tym funduszu alimentacyjnego
Komórka finansowo-organizacyjna

5
2

Asystent rodziny

1

Do 31 grudnia 2019 roku obsługę prawną ośrodka wykonywał radca prawny zatrudniony w ramach
umowy zlecenia, natomiast zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz służby BHP
osoba zatrudniona w ramach umowy cywilno-prawnej.
Zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża pracownicy posiadają wysokie
kwalifikacje zawodowe, jak i zdolności interpersonalne do pracy z osobami znajdującymi się w
trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Łomża.
W 2019 roku pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża rozpatrzyli:
335 wniosków o udzielenie pomocy i przeprowadzili rodzinne wywiady środowiskowe w miejscu
zamieszkania klientów. W przeliczeniu na jednego pracownika socjalnego przypadało
przeprowadzenie 93 wywiadów.
Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
FORMY POMOCY

0
RAZEM 3)
ZASIŁKI STAŁE –
OGÓŁEM
z tego:
środki własne
dotacja
w tym przyznane dla
osoby: (z wiersza 2)
samotnie
gospodarującej
pozostającej w
rodzinie
ZASIŁKI
OKRESOWE OGÓŁEM
z tego:
środki własne
dotacja
w tym przyznane z
powodu: (z wiersza 7)
bezrobocia
długotrwałej choroby
niepełnosprawności
innego niż
wymienione w
wierszach 10-13
POSIŁEK

LICZBA OSÓB,
KTÓRYM
PRZYZNANO
DECYZJĄ
ŚWIADCZENIA

KWOTA
LICZBA
ŚWIADCZEŃ
ŚWIADCZEŃ
w zł

LICZBA
RODZIN

LICZBA OSÓB
W
RODZINACH

1
321

2
X

3
684993

4
203

5
582

26

244

145167

25

27

x

X

0

x

X

x

X

145167

x

X

23

215

133023

23

23

3

29

12144

2

4

83

513

259212

83

271

x

X

0

x

x

x

X

259212

x

x

41

237

122012

41

112

10
15

57
70

27675
23859

10
15

23
48

28

149

85669

28

114

136

16145

165496

67

300
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w tym dla: dzieci
ZASIŁKI CELOWE
NA POKRYCIE
WYDATKÓW
POWSTAŁYCH W
WYNIKU
ZDARZENIA
LOSOWEGO
INNE ZASIŁKI
CELOWE I W
NATURZE OGÓŁEM
w tym: zasiłki
specjalne celowe
PORADNICTWO
SPECJALISTYCZNE
(prawne,
psychologiczne,
rodzinne)
PRACA SOCJALNA

136

16145

165496

67

300

3

3

10720

3

9

139

X

104280

136

360

60

102

32180

59

121

X

X

X

X

X

X

1

205

5

596

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Liczba osób objętych programem:
170
w tym: osoby korzystające
z posiłku: 136
zasiłku celowego: 35
Koszt programu ogółem:
z tego: środki własne
dotacja

190 196
38 835 zł
151 361 zł

Ponadto OPS Gminy Łomża w roku 2019 pozyskał: 16 810,42 kg żywności i 7 095 litry
napojów i płynów.
Udzielone świadczenia
 Zasiłek stały jest świadczeniem udzielanym osobom pełnoletnim, niezdolnych do pracy z
powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy (nieposiadającym uprawnień
emerytalno–rentowych) i spełniającym kryteria dochodowe. Na realizację zasiłków stałych
w 2019 roku ośrodek wydatkował kwotę: 145 167 zł.
 Składka zdrowotna - opłacana była za osoby korzystające z pomocy w formie zasiłku
stałego nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Na realizację tego
zadania wydatkowano kwotę: 15 382 zł.
 Zasiłki okresowe - w 2019 roku na realizację zadania własnego Gminy w postaci zasiłków
okresowych wydatkowano łącznie kwotę: 259 212 zł. Środki pochodziły z dotacji z budżetu
państwa.
 Zasiłki celowe - są to świadczenia przyznawane na podstawie art. 39 - 41 ustawy o pomocy
społecznej w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Świadczenie ma charakter
jednorazowy. Pomoc w formie zasiłków celowych przeznaczona była głównie na leczenie i
zakup leków, zakup opału, podręczników szkolnych, zakup żywności, opału, odzieży itp. W
ramach tych świadczeń udzielono pomocy 136 rodzinom na kwotę: 104 280 zł.
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Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca
gminy w tym domu jest zadaniem własnym Gminy o charakterze obowiązkowym. Do
skorzystania z prawa pobytu w domu pomocy społecznej konieczne jest zaistnienie
przesłanek określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej: konieczność całodobowej
opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności; brak możliwości samodzielnego
funkcjonowania przez osobę w codziennym życiu; brak możliwości zapewnienia tej osobie
przez gminę niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. W 2019 roku sześciu
mieszkańców naszej gminy przebywało w domu pomocy społecznej, natomiast czterech w
rodzinnych domach opieki. Roczny koszt ich utrzymania wyniósł: 273 132 zł.
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r., poz.1510 z późn. zm.) do zadań zleconych gminy należy wydawanie
decyzji, o których mowa w art. 54 (potwierdzających prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej przez okres 90 dni), w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej. W 2019 r. wydano 16 decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do
wyżej wymienionych świadczeń.
Świadczenia niepieniężne Jednym z głównych zadań gminy w zakresie pomocy społecznej
jest wykonywanie pracy socjalnej. Praca socjalna dotyczyła niemal każdej rodziny
zgłaszającej się po pomoc finansową, a także bardzo często osób, które nie korzystały ze
świadczeń finansowych z tut. ośrodka. Pracownik socjalny często musiał być mediatorem
w sporach rodzinnych. Obejmował swoją działalnością rodziny, w których sytuacja
finansowa była dobra, a nawet bardzo dobra, jednak konflikty rodzinne, przemoc
psychiczna bądź fizyczna, nałogi itp. miały negatywny wpływ na dobro małoletnich dzieci
lub innych członków rodziny. Na terenie gminy Łomża pracę socjalną wykonuje 4
pracowników, a Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża współpracuje w ramach pracy
socjalnej z różnymi instytucjami, które wspomagają działalność ośrodka m.in.: Sądem
Rejonowym i Okręgowym w Łomży, Prokuraturą Rejonową w Łomży, Policją, Polskim
Komitetem Pomocy Społecznej, Związkiem Emerytów i Rencistów, Powiatowym Urzędem
Pracy w Łomży czy ze szkołami z terenu gminy, z wychowawcami oraz dyrektorami szkół
w zakresie realizacji obowiązku szkolnego oraz realizacji programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, promocja
zdrowego, trzeźwego i bezpiecznego sposobu spędzania czasu wolnego przez dzieci i
młodzież. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża w roku 2019 udzielił pomocy w
postaci pracy socjalnej 205 rodzinom.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
W Gminie Łomża działa Zespół Interdyscyplinarny, którego celem jest przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie. W skład Zespołu zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
wchodzą przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża, Komendy Miejskiej Policji,
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kuratorskiej Służby Sądowej,
Służby Zdrowia, oświaty oraz organizacji pozarządowych. W 2019 roku zbierał się 7 razy. Zespół
podejmował decyzje o zamknięciu bądź dalszym kontynuowaniu procedur, jak również
podejmował dyskusje z zakresu właściwej wykładni przepisów prawa związanych z
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, jak również dokonywał analizy skali przemocy na terenie
gminy Łomża.
W indywidualnych sprawach związanych z prowadzeniem procedury Niebieskiej Karty powołano
27 grup roboczych, które w ciągu 2019 roku spotykały się 66 razy. Pomocą grup roboczych objęto
w sumie: 81 osób, z których 26 to kobiety, 32 mężczyźni i 23 dzieci.
W okresie sprawozdawczym zostało założonych nowych Niebieskich Kart 27, natomiast 13
było kontynuowanych z lat poprzednich. W rodzinach dotkniętych przemocą dokonywano co
miesięcznych wizyt monitorujących, ustalano indywidualny plan pomocy rodzinie, występowano z
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wnioskiem do Sądu o skontrolowanie władzy rodzicielskiej , przymusowe leczenie od alkoholu,
składano zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, udzielano poradnictwa. Z poradnictwa
udzielonego w trakcie grup roboczych skorzystało 45 osób, w tym:
- z poradnictwa socjalnego: 10 osób,
- z poradnictwa rodzinnego i zawodowego: 56 osób.
W 2019 roku zakończono łącznie 34 procedury Niebieskiej karty, w tym 17 z powodu ustania
przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania
przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy oraz 17 z powodu
rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.

Realizacja zadań i wydatki na realizację świadczeń wychowawczych
(program 500+ oraz program 300+)
Program 500+, czyli świadczenie wychowawcze przyznawane na podstawie ustawy z dnia
11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2019r., poz. 2407 ze zm).
Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi
prawnemu dziecka na wniosek złożony w Ośrodku, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku
życia, bez względu na dochody po 500 zł miesięcznie na każde dziecko.
W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci :
 wydano: 1354 decyzji przyznającej prawo do świadczenia wychowawczego dla 2243 dzieci
(w stosunku do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 571 rodzin co stanowi wzrost o 72,9%
w stosunku do roku poprzedniego)
 na świadczenia wychowawcze w 2019r. z budżetu państwa wydano kwotę: 10 273677zł. (od
01.01.2019r. do 30.06.2019r. - 4 076 435zł, od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. - 6 349 797zł,
co stanowi łączną kwotę 10 426215zł).
Program „Dobry Start” 300 + przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole
podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole
ponadgimnazjalne, szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkole artystycznej, w której jest
realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także w młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczy, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku
rewalidacyjno-wychowawczym;
• program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu,
ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole;
• nie obejmuje także studentów,
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża: 1 006 rodzinom wypłacił: 1 491 świadczeń w łącznej
wysokości: 447 300,00 zł.

Realizacja zadań i wydatki na realizację świadczeń rodzinnych
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych określa warunki nabywania
prawa oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych. W Gminie Łomża
realizacja świadczeń rodzinnych przedstawiała się następująco:
1) zasiłki rodzinne
W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku liczba wypłaconych świadczeń
wyniosła ogółem: 17 398.
2) dodatki do zasiłków rodzinnych w tym:
 dodatek z tytułu urodzenia dziecka przyznano: 37 osobom,
 dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przyznano ogółem dla: 237 dzieci,
 dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przyznano dla: 520 dzieci,
 dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem stałego zamieszkania
przyznano w związku z dojazdem do miejscowości w której znajduje się siedziba
szkoły ponadgimnazjalnej dla: 285 dziecka,
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3) świadczenia opiekuńcze:
 zasiłki pielęgnacyjne przyznano: 183 rodzinom,
 świadczenia pielęgnacyjne przyznano: 39 rodzinom,
 specjalny zasiłek opiekuńczy przyznano dla: 14 osób,
 zasiłek dla opiekuna przyznano: 14 osobom,
4) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: przyznano: 82 osobom.
5) świadczenia rodzicielskie: przyznano: 37 osobom.
Szczegóły dotyczące przyznawanych świadczeń przedstawia poniższa tabela:
L.p. Wyszczególnienie
Liczba
Kwota
Świadczeń
Świadczeń
1
Zasiłek rodzinny
9 936
1 135 842
2
Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:
4 475
489 839
2.1
urodzenia dziecka
39
38 125
2.2
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
162
61 913
wychowawczego
2.3
samotnego wychowywania dziecka
237
48 007
2.4
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
1 670
155 940
2.5
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
270
28 606
w tym:
2.5.1 powyżej 5 roku życia
217
23 836
2.5.2 poniżej 5 roku życia
53
4 770
2.6
rozpoczęcia roku szkolnego
565
54 364
2.7
podjęcia nauki w szkole poza miejscem
1 532
102 884
zamieszkania, w tym:
2.7.1 na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do
miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
1 516
101 076
ponadgimnazjalnej
2.7.2 na
pokrycie
wydatków
związanych
z
zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje
16
1808
się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej
3
Zasiłki pielęgnacyjne
1 978
374 680
4
Świadczenia pielęgnacyjne
442
658 631
5
Specjalny zasiłek opiekuńczy
143
87 813
6
Zasiłek dla opiekuna
140
86 800
7
Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
157
16 703
specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna
8
Składka na ubezpieczenie społeczne opłacane za
osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
458
116 346
specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna
9
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
82
82 000
10
Świadczenie rodzicielskie
362
323 218

Realizacja zadań i wydatki na realizację świadczeń z funduszu
alimentacyjnego
Od 01.10.2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów. Na podstawie ustawy określa się prawo do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego dla osób, które posiadają tytuł wykonawczy, a egzekucja alimentów przez
komornika sądowego należnych od dłużnika alimentacyjnego na rzecz wierzycieli jest
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bezskuteczna.
1. Prawo doświadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje:
 obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w
rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł;
 osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się
w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku
posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie
zastępczej;
2. zawarła związek małżeński,
3. przekroczyła kryterium dochodowe – 800 zł.
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych
alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
5. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyznaje się na wniosek na okres
świadczeniowy (od 1 października do 30 września) począwszy od miesiąca, w którym
wpłynął wniosek, nie wcześniej niż od 1 października.
Ogółem w roku 2019 na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę:
161 794,28 zł. dla 33 osób.

Kluby Seniora
W celu wykonywania zadań własnych gminy Łomża w zakresie zapewnienia wsparcia
Seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej,
kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej Rada Gminy Łomża utworzyła ośrodki wsparcia pod
nazwą: Klub „Senior+” w Pniewie i Klub „Senior+” w Podgórzu. Ośrodki te działają w ramach
struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża.
Ośrodki powstały i działają dzięki pozyskaniu przez Gminę Łomża zewnętrznych środków
finansowych na uruchomienie i prowadzenie Klubów Senior+ w Pniewie i w Podgórzu. Pierwszy
powstał w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, drugi działa przy Bibliotece Publicznej Gminy
Łomża. Klub „Senior+” przeznaczony dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców, którzy
ukończyli 60 lat – zarówno mężczyzn, jak i kobiet, a także osób niepełnosprawnych.
W minionym roku seniorzy z Gminy Łomża mieli okazję nauczyć się tańca Zumba, brali
udział w ćwiczeniach ruchowo-rehabilitacyjnych. Uczyli się obsługiwać komputery, wysyłać maile,
korzystać z mediów społecznościowych i bankowości elektronicznej. Poznawali podstawy języka
angielskiego oraz wykonywali prace twórcze: kwiaty z bibuły, broszki z filcu czy figurki z masy
solnej. Spotykali się z dietetykiem i pielęgniarką, trenowali umysł, ćwiczyli udzielanie pierwszej
pomocy, a do tego raz na jakiś czas integrowali się przy grillu.

„Karta Dużej Rodziny”
Uchwałą NR X/54/15 Rady Gminy Łomża z dnia 30 czerwca 2015 r. został wprowadzony program
„Karta Dużej Rodziny”. Program ma na celu możliwość skorzystania przez rodziny wielodzietne z
różnego rodzaju zniżek lub usług oferowanych w różnych dziedzinach przez Partnerów, którzy
przystąpili do programu „Karta Dużej Rodziny”. W 2019 roku w programie uczestniczyło ok. 50
podmiotów z terenu gminy oraz miasta Łomża, które posiadaczom Karty oferowało ulg oraz zniżki
na usługi.
Do Programu kwalifikowane są rodziny wielodzietne mające na utrzymaniu co najmniej troje
dzieci i zamieszkujące na terenie Gminy Łomża.
Karta Dużej Rodziny przysługuje:
- rodzicowi oraz małżonkowi rodzica na czas nieokreślony,
- dziecku do ukończenia 18 roku życia,
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- dziecku powyżej 18 roku życia odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego,
zgodnie z zaświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej,
nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia,
- dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia na okres ważności orzeczenia,
- dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka powyżej 18 roku życia na czas kontynuowania nauki w
szkole lub w szkole wyższej, zgodnie z zaświadczeniem o planowanym terminie nauki jednak nie
dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.
W 2019 roku do Programu „Karta Dużej Rodziny” przystąpiło kolejne 19 rodzin z Gminy
Łomża, który wydano łącznie110 kart. Koszty jakie poniósł Urząd Gminy Łomża na realizację
Programu wyniosły 3386,22 zł.
Wykaz podmiotów, które przystąpiły do Programu „Karta Dużej Rodziny” i oferowane przez
nie zniżki i ulgi dla posiadaczy Karty
kursy gimnazjalne -15%;
LOGOS
ul. Wyszyńskiego 6 dwuletnie kursy maturalne - 15%;
Centrum Edukacyjne
lok.44, Łomża
kursy maturalne - 15%;
kursy na prawo jazdy kat.B - 15%
Autoasortyment Auto
Części Mariusz
ul. Łukasińskiego 99,
10% na cały asortyment i usługi
Dąbrowski
Łomża

LINGUO sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 95,
Łomża

ul. Kazańska 4,
Łomża
ul. Stary Rynek 13,
PAMIĄTKI Z ŁOMŻY Łomża
Gabinet Weterynaryjny ul. Wyszyńskiego 6
FILEMON
lok. 39, Łomża
BAJKA
Wszystko dla dziecka

AUTO SERWIS
Robert Nagrodzki
P.H. AKTAJ s.c.
Łomżyński Klub
Sportowy 1926

AVAILO sp. z o.o.

P.U. ŚWIAT ZABAW

rabat na naukę języków obcych:
angielski, niemiecki, hiszpański
5% na pierwszą osobę;
10% na drugą osobę;
15% na trzecią osobę
10% na sprzedaż art. dziecięcych (nie dotyczy
towaru przecenionego)
15% na wszystkie towary
10% zniżki na wszystkie usługi weterynaryjne
świadczone w gabinecie weterynaryjnym

Konarzyce ul.
Łomżyńska 37

10% zniżki na wykonywane usługi (z
wyłączeniem części)

ul. Sikorskiego 126
C, Łomża

6% rabatu na sprzedaż rowerów i oświetlenia
rowerowego (nie dotyczy
produktów objętych inną promocją)

ul. Zjazd 18, Łomża

50% zniżki na bilety wstępu na mecze

Rabat na usługi prawne:
10% zniżki na zakup pakietu MECENAS
Jasionka 954, 36-002
DIRECT;
Jasionka
10% zniżki na zakup pakietu MECENAS DIRECT
DLA RODZINY
ul. Wojska Polskiego 3 zł/godz. zabawy codziennie;
38A, Łomża
animacje i malowanie twarzy na urodzinach gratis;
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jubilat i rodzeństwo na urodzinach gratis
20% na usługi biurowe, księgowe, rachunkowe;
Przedsiębiorstwo
ul. 3 Maja 9, ul.
jednolita opłata w wysokości 10 zł za rozliczenie
Usługowo-Finansowe
Sikorskiego 166
roczne;
"e-dyt" Edyta
pok. 3.19, Łomża
PIT bez względu na źródło dochodu i rodzaje
Sokołowska
stosowanych ulg
KAROLINKA
ul. Rycerska 1 B,
10% rabatu na odzież dziecięcą do 164 cm (nie
Katarzyna Rode
Łomża
łączy się z innymi promocjami)
20% rabatu na kurs 112 godzin - j. angielski, j.
BRITISH ACADEMY ul. Księcia Janusza I
niemiecki, j. włoski
Szkoła Językowa
1, Łomża
Nie łączy się z innymi promocjami
Al. Piłsudskiego
115A, Łomża; ul.
Przedsiębiorstwo
Wojska
upust w wysokości 12 gr. (od ceny na pylonie) na
Handlowo-Usługowe
Polskiego 51, Kolno; 1 litr paliwa (dotyczy
KURPIEWSKI
Trasa 61 (Łomżawszystkich oferowanych w sprzedaży paliw)
Ostrołęka), Chojny
Młode
bezpłatne doradztwo, pomoc w uzyskaniu kredytu
z rządowym wsparciem "Mieszkanie dla
Młodych";
bezpłatna pomoc w przygotowaniu umowy
przedwstępnej, formalności kredytowych;
bezpłatne porównanie ofert banków;
przedstawiciel, który będzie reprezentantem w
ul. Sikorskiego 166
konfrontacji z bankiem, negocjacje w imieniu
lok. 1.09, I piętro
klienta - 15%, -25%;
PERFEKT Centrum
(Łomżyński Park
zniżki za opłaty notarialne ze współpracującymi
Doradztwa Finansowego Przemysłowy)
notariuszami -15%, -40%;
tel.: 887 798 778, 887
bezpłatne doradztwo, pomoc w uzyskaniu
798 779
kredytów na start firmy oraz dla firm
prosperujących, jak i dla osób indywidualnych;
zniżki i bezpłatne porównanie towarzystw
ubezpieczeniowych (majątek, życie, komunikacja)
-15%, -40%;
pakiety medyczne;
ubezpieczenia grupowe
50% zniżki za korzystanie z usług, bez limitów
ilościowych z obiektów zarządzanych przez
MOSiR:
1) Pływalni Miejskiej nr 1 w Łomży przy ul.
Niemcewicza 17a;
2) Pływalni Miejskiej nr 2 w Łomży przy ul.
Miejski Ośrodek Sportu
ul. Zjazd 18, Łomża Wyszyńskiego 15;
i Rekreacji w Łomży
3) Sezonowego Lodowiska „Biały Orlik” w
Łomży przy ul. Katyńskiej 3;
4) Sezonowego Basenu Odkrytego w Łomży przy
ul. Konstytucji 3 Maja;
5) Terenów sportowo - rekreacyjnych nad Narwią
– Port Łomża.
Salon Fryzjerski "INEZ" ul. Kazańska 17 lok. 10% rabatu na wszystkie dostępne zabiegi tj.
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Izabela Kusaj

2, Łomża

strzyżenie, czesanie, farbowanie, pielęgnacja
włosów oraz makijaż dzienny i wieczorowy itp.

Firma Księgarska
5% rabatu na zakup podręczników, artykułów
Tomasz Mazurek
ul. Krótka 10, Łomża
szkolnych, papierniczych
Księgarnia "BAŚKA"
Skład Węgla Na Tartaku
ul. Sikorskiego 164,
(Usługi Budowlane
2% upustu przy zakupie węgla
Łomża
Piotr Syski)
ul. Dworna 39,
SPEED s.c.
10% rabatu na usługi serwisowe
Łomża
ul. Marii
POLMAR Marian
10% rabatu na usługi i sprzedaż całego
Skłodowskiej Curie 2,
Nieciecki
asortymentu
Łomża
Filip's School
ul. Pana Tadeusza 18, 20% zniżki na kurs języka obcego (nie łączy się z
Małgorzata Filipkowska Łomża
innymi promocjami)
Salon Optyczny OKO W ul. B. Prusa 14 lok.
15% rabatu na okulary korekcyjne
OKO
75, Łomża
ul. Długa 18A, ul.
SZMIT s.c.
Stary Rynek 1 (hala
5% rabatu na cały asortyment
targowa), Łomża
PIEROGOLANDIA
Al. Piłsudskiego 95,
20% zniżki na cały asortyment
Małgorzata Rynkiewicz Łomża
Spółdzielnia Socjalna
ul. Nowogrodzka 151,
5% rabatu na cały asortyment
ALEKSIS
Łomża
DOM KSIĄŻKI sp. z
ul. Dworna 35,
o.o.
Łomża
10% rabatu na sprzedaż całego asortymentu
ul. Sienkiewicza 10/2, 10% rabatu na strzyżenie i koloryzację
Pracownia Pierożyńska
Łomża
10% zniżki na manicure i pedicure
FHU BLANKA
Al. Legionów 60B,
30% rabatu na karnet open
Ewa Bartkiewicz
Łomża
PPHU Pajer Rafał
Stary Rynek 22,
Pierogarnia STARY
20% rabatu na usługi gastronomiczne
Łomża
MŁYN
Al. Legionów 60a,
Pralnia Chemiczna u Oli
Łomża
10% zniżki
Stary Rynek 16,
FOTO GABS sp. c.
Łomża
10% zniżki na usługi fotograficzne
MSPLAY sp. z o.o.
ul. W. Reymonta 1A,
(Magiczny Świat
10% zniżki (nie łączy się z innymi promocjami)
Łomża
Sala Zabaw dla Dzieci)
Lokal gastronomiczny
WARKA

Al. Legionów 54D,
Łomża

Gabinet Kosmetyczny
COSMEO E.
Grzegorczuk
Fart sp. j.

ul. Sybiraków 20 lok. 10% rabatu na zabiegi: FocusRF+, Mantis, Coax,
7A, Łomża
Kriolipoliza, Laser SPTF

wybrane dania dla dzieci za darmo;
50% rabatu na dania dla wszystkich od godz. 12
do 17

ul. Upalna 5, 15-668
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S. Kotyński, J.
Laskowski
(FARTLANDIA)
All Sun sp. z o.o. (sklep
z obuwiem dziecięcym
MANIFI)

Białystok

7% zniżki na wszystkie towary oprócz:
przecenionych i promocyjnych oraz pieluch
jednorazowych
Al. Piłsudskiego 121 5% rabatu na zakup obuwia skórzanego dla
lok. 5, Łomża (Park pierwszego dziecka i 10% rabatu na zakup obuwia
Handlowy Łomża)
skórzanego dla drugiego i następnego dziecka

„Karta Seniora Gminy Łomża”
Uchwałą Rady Gminy Łomża z dnia 29 marca 2019 r. została wprowadzony nowy Programu
„Karta Seniora Gminy Łomża”. Jest to element polityki społecznej realizowanej przez gminę.
Gmina Łomża jako pierwsza gmina wiejska w województwie podlaskim wprowadza taką Kartę
Seniora.
Podstawowymi celami Programu są:
1) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów;
2) aktywizacja społeczna seniorów;
3) kształtowanie pozytywnego wizerunku seniorów;
4) zachęcanie do uczestnictwa w wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych i sportowych;
5) poprawa jakości życia seniorów;
6) poprawa możliwości przemieszczania się seniorów;
7) ułatwienie dostępu do świadczeń skierowanych do seniorów;
8) poprawa stanu zdrowia seniorów;
9) poprawa warunków materialnych życia seniorów.
Cele Programu realizowane są przez opracowanie, promocję i koordynację systemu ulg,
preferencji i świadczeń udzielanych beneficjentom Programu przez jednostki i instytucje publiczne
oraz organizacje pozarządowe i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, które
uzyskają status partnera Programu. Uprawnione do korzystania z ulg, preferencji i świadczeń
przewidzianych w Programie są osoby, które ukończyły 60 lat, stale zamieszkują na terenie Gminy
Łomża oraz złożą stosowny wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża. Wydawana
przez OPS „Karta Seniora Gminy Łomża” jest dokumentem potwierdzającym prawo do ulg i
zwolnień.
Po uruchomieniu Programu „Karta Seniora Gminy Łomża” w 2019 roku karty uczestnictwa
wyrobiło 89 mieszkańców. Koszty jakie poniósł Urząd Gminy na realizację Programu w 2019 roku
wyniosły 645,75 zł.
Partnerzy Karty Seniora Gminy Łomża

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W ŁOMŻY

AMPER INSTAL Patryk Papież

HURTOWNIA „ASTRA”
AVAILO

- zniżki w wysokości 25% na usługi zawarte w
cennikach w następujących placówkach Partnera:
1) Pływalnia Miejska nr 1, ul. Niemcewicza 17a
w Łomży;
ul. Zjazd 18, Łomża 2) Park Wodny, ul. Wyszyńskiego 15 w Łomży;
3) Sezonowe Lodowisko „Biały Orlik”, ul.
Katyńska 3 w Łomży;
4) Wypożyczalnia sprzętu wodnego w Porcie
Rzecznym, ul. Żydowska 10 w Łomży.
- 5% rabatu na usługi ( z wyłączeniem materiału)
zniżka będzie realizowane w miejscu
wykonywania usługi,
po kontakcie telefonicznym tel.:784-027-077.
ul. Nowogrodzka
151 a, Łomża
- 10% od cen detalicznych
ul. Sikorskiego
126D, Łomża
Usługa prawna „Prawnik na teraz”
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- 10% rabatu (usługa świadczona online)
SALON OPTYCZNY
„SUPER OPTYK”
FHU „BLANKA”
Ewa Bartkiewicz
BRITISH ACADEMY
SZKOŁA JĘZYKOWA

ul. Długa 12,
Łomża
ul. Aleja Legionów
60B, Łomża
ul. Ks. Janusza I,
Łomża

– 5% na okulary korekcyjne

1) Jednorazowa opłata za założenie karty 29zł
2) Karnet 89zł m-czny
-20% rabatu na kursy językowe w wymiarze
112godz – język angielski, język niemiecki.
1) -20% zniżki na usługi biurowe, księgowe,
rachunkowe,
BIURO RACHUNKOWE
2) jednolita opłata w wysokości 10zł za
Przedsiębiorstwo usługowoul. 3 maja 9, Łomża
rozliczenie roczne,
finansowe „e-dyt"
3) PIT bez względu na źródła dochodu i rodzaje
stosowanych usług
Al. Legionów
50/14, Łomża
KSIĘGARNIA Tomasz Mazurek
-10% zniżki na cały asortyment
ul. Krótkiej 10,
Łomża
Stary Rynek 16,
Foto GABS
-10% zniżki na usługi fotograficzne
Łomża
ul. Wyszyńskiego 6 -10% zniżki na wszystkie usługi weterynaryjne
Gabinet Weterynaryjny „Filemon”
lok. 39, Łomża
świadczone w gabinecie weterynaryjnym
ul. Woj. Polskiego
KINO „MILLENIUM”
-10% rabatu od ceny biletu
7, Łomża
-10% rabatu na : sprzedaż, montaż, serwis,
nadzór energooszczędnych urządzeń:
ul. Łąkowej 3d,
KLIMA-MED Piotr Kucharski
grzewczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych,
Stare Kupiski
wentylacyjnych, rekuperacyjnych,
fotowoltaicznych
-10% rabatu na kurs języka angielskiego.
SZKOŁA JĘZYKOWA LINGUO
-15% rabatu na kurs języka angielskiego, jeżeli
Sp. z o. o.
na kurs zapisze się małżeństwo
ul. M.
-10% rabatu na usługi i sprzedaż całego
POLMAR Marian Nieciecki
Skłodowskiej asortymentu
Curie 2, Łomża
Al. Piłsudskiego
115a, Łomża
ul. Wojska
STACJE PALIW
Polskiego 51,
Upust w wysokości -12gr (od ceny na pylonie)
Przedsiębiorstwo
Łomża
na 1 litr paliwa upust dotyczy wszystkich
Handlowo-Usługowe
Chojny Młode,
oferowanych w sprzedaży paliw
„Kurpiewski” Jan Kurpiewski
trasa 61 (ŁomżaOstrołęka)
Szosa Zambrowska
100, Łomża
Salon Fryzjerski „Inez”
ul. Kazańska 17
-10% rabatu na wszystkie usługi
Izabela Kusaj
lok. 2, Łomża
ul. B. Prusa 14
- 15% rabatu na okulary korekcyjne
Salon Optycznym OKO w OKO
lok.75
i przeciwsłoneczne
Sklep meblowy „BOSS” s.c.
ul. Żabia 15
-5% rabatu na cały asortyment
SPEED s.c. SKLEP / SERWIS
ul. Dworna 39
-10% rabatu na usługi serwisowe
KOMPUTEROWY
ul. Długa 18a,
SKLEP OBUWNICZY SZMIT s.c.
-5% rabatu na cały asortyment
Łomża
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UBEZPIECZENIA
IRENA RAMOTOWSKA
EURODOM – JAROSLAW
JARZĄBSKI

ul. Korczaka 33,
Łomża
ul. Krótka 2,
Stare Kupiski

-10% rabatu na wszystkie usługi
-10% rabatu na wszystkie usługi

Gospodarka odpadami komunalnymi
Rok 2019 był kolejnym rokiem, w którym w Gminie Łomża funkcjonował wprowadzony
1 lipca 2013 r. system gospodarki odpadami komunalnymi. Według ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele
nieruchomości zamieszkałych ponoszą za osoby faktycznie przebywające na danej nieruchomości.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 5
ust. 1 pkt. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w własnym zakresie podpisują
umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Zgodnie z obowiązującymi w 2019 roku uchwałami Rady Gminy Łomża z dnia 30 stycznia
2017 r. w okresie do 31 marca 291 roku i z dnia 31 stycznia 2019 r do końca roku opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane były do gospodarstwa domowego,
z uwzględnieniem liczby mieszkańców w podziale na cztery grypy:
1) składające się z nie więcej niż 1 osoby;
2) składające się z nie mniej niż 2 osób i nie więcej niż 3 osób;
3) składające się z nie mniej niż 4 osób i nie więcej niż 5 osób;
4) składające się z nie mniej niż 6 osób.
Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r. objętych było 2900
gospodarstw domowych. Szacunkowa liczba mieszkańców uwzględniona w deklaracjach to około
9500 i jest o ok.1,7 tys. mniejsza od liczby zameldowanych mieszkańców Gminy Łomża.
W 2019 roku podpisane były także 134 umowy na odbiór odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i od podmiotów posiadających wpis do rejestru
działalności regulowanej.
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2009 roku wyniosły
1 606 562,95zł i były 30 998,87 zł wyższe niż poniesione wydatki.
Nadwyżka pływów nad wydatkami wynosząca niespełna 2% wskazuje, że wysokość
stawek tzw. podatku śmieciowego obowiązujących w 2019 roku została właściwie oszacowana
przez władze Gminy Łomża

Sposoby postępowania z odpadami komunalnymi
Wywozy odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych w 2019 r. odbywały się zgodnie
z harmonogramami wywozów odpadów komunalnych zatwierdzonymi przez Gminę Łomża.
Odpady komunalne zbierane selektywnie, odbierane były od właścicieli nieruchomości z podziałem
na następujące frakcje:
a) odpady surowcowe obejmujące: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania
wielomateriałowe – odbiór jeden raz w miesiącu,
b) odpady – szkło obejmujące: szkło opakowaniowe – odbiór jeden raz w miesiącu,
c) odpady biodegradowalne: odpady biodegradowalne w tym odpady zielone ulegające
biodegradacji – odbiór dwa razy w miesiącu w okresie letnim, jeden raz w miesiącu
w okresie zimowym,
d) zmieszane odpady komunalne – odbiór dwa razy w miesiącu,
W przypadku odpadów ulegających biodegradacji Gmina dopuszcza możliwość
składowania odpadów w przydomowych kompostownikach.
Ponadto dwa razy w roku Gmina Łomża w ramach pobieranej opłaty za gospodarkę
odpadami, wykonuję usługę transportu odpadów problemowych (tj. odpady wielkogabarytowe,
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki,
chemikalia, odpady budowlano – remontowe, odpady zielone oraz zużyte opony) z nieruchomości
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mieszkańców do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zamówienie na wykonanie
usługi transportu do PSZOK-u jest udzielane Zakładowi Usług Komunalnych Gminy Łomża, ul.
Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża.
W celu wykonania obowiązku związanego z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych Gmina wyłoniła w drodze przetargu
przedsiębiorcę, na zadanie ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie gminy Łomża’’ w latach 2016 - 2019. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Zakład Usługowy
WINPOL S.C., Lech Jan Wiśniewski, Sebastian Wiśniewski; ul. Towarowa 15, 18-400 Łomża.
Zakres zamówienia dotyczył wszystkich nieruchomości zamieszkałych, które znajdują się na
terenie gminy Łomża oraz nieruchomości niezamieszkałe, z których Gmina obowiązana jest
zorganizować odbiór odpadów (tj. miejsca publiczne, przystanki, świetlice itp.) Wykaz adresów
tych nieruchomości, z których były odbierane odpady – z wyszczególnieniem gospodarstw
domowych zbierających odpady selektywnie oraz nieruchomości, na terenie których odpady
biodegradowalne były kompostowane w przydomowych kompostownikach – został przez Gminę
Łomża przekazany Wykonawcy. Liczba gospodarstw domowych, z których były odbierane odpady
komunalne oraz liczba gospodarstw domowych zbierających odpady selektywnie, ulegała zmianie
w trakcie realizacji zamówienia w roku 2019. Zamawiający podczas realizacji Zamówienia
przekazuje Wykonawcy informacje niezbędne do prawidłowego wykonywania Umowy, w
szczególności dotyczące zmian w liczbie i lokalizacji gospodarstw domowych objętych
obowiązkiem odbierania odpadów. Obowiązkiem wykonawcy jest realizacja zamówienia z
uwzględnieniem zaistniałych zmian – w ramach zaoferowanej kwoty wykonania zamówienia.
Gmina Łomża również podpisała umowę z Zakładem Gospodarki Odpadami Sp.
z o.o., ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża na prowadzenie w 2019 roku Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Mieszkańcy Gminy Łomża wszystkie odpady komunalne selektywnie zbierane w tym
odpady problemowe mogą samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), który mieści się przy Zakładzie Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. ul.
Akademicka 22, 18-400 Łomża. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00
do 16:00. Warunkiem przyjęcia bezpłatnie odpadów jest okazanie na miejscu dowodu osobistego
oraz złożenie podpisanego oświadczenia, że odpady komunalne pochodzą z nieruchomości
zamieszkałej na terenie gminy Łomża.
Poza tym mieszkańcy mogą pozbyć się przeterminowanych leków w Punkcie Aptecznym Wygoda, ul. Kościelna 39, 18-400 Łomża.
Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Łomża w 2019 roku i
poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania
W wyniku ustawy z dnia z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz
niektórych innych ustaw, która wprowadziła nowe terminy przekazania do wójta sprawozdań za
2019 r. (tj. do 30 czerwca 2020r.) podmiotów odbierających i zbierających odpady komunalne oraz
prowadzących punkty selektywnego zbierania odpadów, gmina nie posiada na dzień sporządzenia
raportu, danych dotyczących ilości wytwarzanych odpadów na terenie gminy Łomża oraz
osiągniętych poziomów recyklingu i ograniczenia składowania na terenie gminy Łomża.
W związku z powyższym niniejszy raport przedstawia tylko ilości odpadów wytworzonych
na terenie gminy Łomża w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami (tj. odpady odebrane
przez podmiot dobierający odpady z nieruchomości zamieszkałe oraz zebrane w PSZOKu):
a)




odpady odebrane przez podmiot dobierający odpady z nieruchomości zamieszkałe:
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 2383,210 Mg,
15 01 07 Opakowania ze szkła – 147,230 Mg,
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe – 213,019 Mg,
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 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych – 4,100 Mg
 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji – 21,220 Mg,
b)











odpady zebrane w PSZOKu:
15 01 07 Opakowania ze szkła – 0,210 Mg,
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych – 0,052 Mg
16 01 03 Zużyte opony – 13,512 Mg,
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20
01 23 i 20 01 35 – 7,339 Mg,
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe – 122,008 Mg,
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 17,210 Mg,
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione
w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 – 2,960 Mg,
20 01 26 Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 – 0,008 Mg,
20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje lepiszcze i żywice zawierające substancje
niebezpieczne – 0,083 Mg,
20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i
20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki – 3,290 Mg.

Zagospodarowanie przestrzenne
Stan gospodarki przestrzennej w Gminie dotyczy procesów zaistniałych w wyniku
wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji lokalnych
i ponadlokalnych, realizacji uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
oraz przewidywanych kierunków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z
wniosków dotyczących zagospodarowania i podjętych uchwał o przystąpieniu do sporządzenia
planów miejscowych.
Podstawowymi dokumentami planistycznymi w zakresie zagospodarowania przestrzennego
są studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łomża zostało
sporządzone na mocy nieobowiązującej już ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 415 z późn. zm.) i przyjęte Uchwałą Nr IV/18/02 Rady
Gminy Łomża z 30 grudnia 2002 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Łomża zmieniane było pięciokrotnie:
− Uchwałą Nr V/17/11 Rady Gminy Łomża z dnia 31 stycznia 2011 r.,
− Uchwałą Nr XXII/114/12 Rady Gminy Łomża z dnia 10 września 2012 r.,
− Uchwałą Nr XVIII/101/12 Rady Gminy Łomża z dnia 16 maja 2012 r.,
− Uchwałą Nr XXIX/154/13 Rady Gminy Łomża z dnia 27 marca 2013 r.,
− oraz Uchwałą Nr XXVIII/176/17 Rady Gminy Łomża z dnia 30 marca 2017 r.
Na obszarze gminy obowiązuje 36 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Stanowią one akty prawa miejscowego i zawierają ustalenia w zakresie przeznaczenia terenów oraz
sposobu ich zagospodarowania i zabudowy. Łączna powierzchnia gminy objęta planami
miejscowymi to niecałe 400 ha, co stanowi niespełna 2% jej powierzchni.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Gminie Łomża

1
2

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Rybno
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Stare Modzele –
Konarzyce

Powierzchnia
terenu [ha]
52,45
15,46
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Siemień -Rowy
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Stare Kupiski
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Siemień Rowy,
Podgórze
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Stare Kupiski
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Stare Kupiski
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Kisiołki
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Siemień Nadrzeczny
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Stare Kupiski
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Stara Łomża Przy
Szosie
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Konarzyce, Jarnuty
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gać, Stare Kupiski
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Konarzyce
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Konarzyce
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Stare Kupiski
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Konarzyce, Lutostań
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Stara Łomża przy
Szosie, Zosin
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wygoda, Modzele
Skudosze
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Giełczyn
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Zawady
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Giełczyn
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Stare Modzele
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Stara Łomża przy
Szosie
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Grzymały
Szczepankowskie
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Konarzyce
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Stare Kupiski
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Stare Kupiski
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Chojny Młode,
Jednaczewo
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nowe Kupiski, Gać,
Pniewo

0,40
10,86
21,24
2,05
0,75
2,9
3,84
11,8
1,8
4,81
3,32
1,9
8,9
15,27
1,12
15,0
3,40
3,27
3,32
3,6
18,52
0,5
2,74
2,6
5,85
3,95
2,72
14,6

W zdecydowanej większości miejscowe plany są zrealizowane lub w trakcie realizacji.
Ostatnia ocena aktualności studium i planów miejscowych gminy Łomża, dokonana na podstawie
art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) została przyjęta uchwałą Nr XXXV/240/17 Rady Gminy Łomża z
dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Łomża oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego i obejmowała okres od 01 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2017 r.
Ponadto, w przypadkach zmiany zagospodarowania terenów tam, gdzie nie ma obowiązujących
planów miejscowych, Wójt Gminy Łomża wydaje decyzje administracyjne o warunkach zabudowy
i o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
W 2019 roku Wójt Gminy Łomża prowadził postępowania w sprawie wydania 340 decyzji
o warunkach zabudowy oraz 17 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Decyzje o warunkach zabudowy dotyczyły głównie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(około 70%). W mniejszym stopniu zabudowy zagrodowej, usługowej, produkcyjnej i rekreacyjnej.
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Poniższa mapka
przestrzennego.

Przeznaczenie
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planami

planach

zagospodarowania

miejscowych.

Kultura i aktywność społeczna
Podstawowymi zadaniami instytucji kultury są: edukacja kulturalna, wychowanie przez sztukę oraz
czytelnictwo. Realizacja tego rodzaju zadań odbywa się poprzez tworzenie warunków dla
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poznawania dziedzictwa kulturowego oraz zainteresowania sztuką i wiedzą, tworzenie warunków
do ochrony i dokumentacji folkloru oraz rozwoju rękodzieła ludowego i artystycznego,
rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i rekreacyjnosportowych, a także poprzez ochronę i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, popularyzację książki
i czytelnictwa, prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie kulturalnooświatowym.
Instytucje kultury w Gminie Łomża to Biblioteka Publiczna Gminy Łomża w Podgórzu oraz
Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie.

Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu
Bibliotekę Publiczną Gminy Łomża tworzą:
Biblioteka Publiczna w Podgórzu będąca jednocześnie siedzibą Biblioteki Gminnej
Filia Biblioteczna w Konarzycach
Filia Biblioteczna w Kupiskach
Filia Biblioteczna w Pniewie
Filia Biblioteczna w Wygodzie
Biblioteki Publicznej Gminy Łomża w 2019 r. zatrudniała pracowników na 8 pełnych
etatach oraz pracownicy na 1/2 i 1/4 etatu
PRZYCHODY:

2428222,33

w tym:
Dotacja podmiotowa

609636

Dotacja celowa /sołeckie + celowa/

115898,58

Dotacja Senior +

99575,54

Dotacja - budowa Kupiski

1446318

KOSZTY OGÓŁEM:

2438647,85

w tym:
Koszty budowa

1546318

Wynagrodzenia

477695,71

Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu jest uznawana za jedna z
najlepszych bibliotek w Polsce. W listopadzie 2019 r., w kolejnej edycji Rankingu Bibliotek zajęła
trzecie miejsce. Ranking organizują Instytut Książki i dziennik „Rzeczpospolita”.
Biblioteka Publiczna Gminy Łomża w 2019 roku zorganizowała wiele wydarzeń oraz
uroczystości kulturalnych m.in.:
- wypożyczono wystawę „Noc 10 lutego 1940. Pamiętamy” wypożyczona z Muzeum Pamięci
Sybiru w Białymstoku
- upamiętniono 79 rocznicę wywózki na Syberię. Odbyła się wtedy również promocja książki
„Nieprzemilczana historia”
- zorganizowano konferencję „Dogonić współczesność w małych bibliotekach samorządowych” w
ramach 60-lecia powstania biblioteki w Podgórzu.
- zorganizowano Potańcówkę z Kapelą Miód na serce
- zorganizowano wyjazd - Smok z Gminy Łomża pojechał do Krakowa „W czterdzieści smoków
dookoła świata” 19 Wielka Parada Smoków w Krakowie
- goszczono Teatr Edu-Artis z Krakowa „Co w trawie piszczy?”
- zorganizowano wiele konkursów (Mistrz głośnego Czytania, konkurs z wiedzy religijnej, …)
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- odbyło się Spotkanie autorskie z panią Jolantą Reisch-Klose oraz z Jackiem Getnerem
- zorganizowano Rajd rowerowy członków DKK z Wygody
- zorganizowano Festiwal Orkiestr Dętych Muzyka, poezja, pieśń w hołdzie ofiarom II Wojny
Światowej
- odbyło Narodowe Czytanie po raz ósmy w Gminie Łomża
- zorganizowano Noc Bibliotek w myśl hasła „Znajdźmy wspólny język”
- otworzono Salę Pamięci Rodziny Jabłońskich w Pniewie
Biblioteka w 2019 roku pozyskała dodatkowe źródła na działalność kulturalną oraz
inwestycyjną. Należą do nich:
- dofinansowanie zadania „I wszystko gra – edukacja orkiestrowa w Gminie Łomża”w ramach
Programu Kultura - Interwencje 2019 ze środków Narodowego Centrum Kultury
- dofinansowanie zadania pn. Budowa biblioteki w Kupiskach Starych oraz remont i modernizacja
pozostałych placówek bibliotecznych Gminy Łomża w ramach Narodowego Programu
Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”.
- dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- dofinansowanie Klubu Seniora w Podgórzu. Projekt pt.: „Rozwój usług społecznych w Gminie
Łomża” nr RPO.07.02.01-20-0034/18 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020
- korzystaliśmy również ze środków partycypacyjnych (fundusz sołecki). Środki zostały
przeznaczone na zakup 2 komputerów, drukarki, czujek do systemu monitorowania (alarm) oraz
nowości wydawniczych do biblioteki.
- dodatkowe źródła pozabudżetowe pozyskujemy także z wynajmu ,,Sali zbaw” na organizację
urodzin w bibliotece, z usługi xero, z wynajmu Sali konferencyjnej na uroczystości oraz od
sponsorów indywidualnych na działalność kulturalną.

Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie
Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie jest publiczną instytucją kultury. Przedmiotem
działania Ośrodka jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury. Ośrodek finansowany jest ze
środków finansowych Gminy Łomża. W 2019 roku zatrudnienie GOK wynosiło 4 i 1/4 etatu.
PRZYCHODY OGÓŁEM:
w tym dotacja celowa z Urzędu Gminy

317035,28
300000

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG

3145

Darowizny

1600

Inne przychody – amortyzacja
KOSZTY OGÓŁEM:
Wynagrodzenia
Wynik - zysk

12290,28
318032,45
212950,5
-997,17

Zadania zrealizowane w 2019 przy współudziale GOK:
- Warsztaty teatralne w SP, organizacja spektakli, Jasełka Noworoczne w szkołach, parafiach oraz
inne uroczystości gminne
- Spotkanie wigilijne połączone z jasełkami w Giełczynie
- Warsztaty taneczne - powstanie dwóch grup mażoretek
- Zorganizowanie festynów w sołectwach
- Zajęcia świetlicowe - wycieczki rowerowe, gry w tenisa, bilarda, szachy, karty, zabawy muzyczne,
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malowanie, lepienie z plasteliny itp.
- Zajęcia dotyczące prac kulinarnych, robienie ozdób świątecznych,
- Warsztaty pirografii, haftu matematycznego
na jubileuszach,
- współpraca z innymi ośrodkami kultury, parafiami, Teatrem Lalek,
występ na Litwie
- organizacja Wigilii dla Seniora i dzieci
- organizacja balu ostatkowego dla seniorów
- organizacja zajęć dla seniora połączona z dziećmi
- konferencja związana z Klubem Seniora
-organizacja spektaklu „Dziób w dziób”
- realizacja projektu ( Senior+)
Poza tym, we wsiach: Jednaczewo, Mikołajki, Boguszyce, Czaplice, Chojny Młode,
Siemień Nadrzeczny, Puchały, Nowe Kupiski, Stare Modzele, Giełczyn działają świetlice wiejskie,
których działania wspiera GOK.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Wśród organizacji pozarządowych na terenie Gminy Łomża wymienić należy:
•
Koła Gospodyń Wiejskich w Konarzycach, Pniewie i Modzelach - Wypychy,
•
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Modzel”,
•
Fundacja „EkoSter” w Konarzycach
•
Ochotnicze Straże Pożarne: Jednaczewo, Stare Kupiski, Konarzyce, Pniewo, Gać, Podgórze,
Stare Modzele, Siemień Nadrzeczny.
Funkcjonowanie organizacji pozarządowych jest o tyle istotne, że uzupełniają one swoimi
działaniami ofertę instytucji publicznych, przyczyniając się do wzbogacenia propozycji kulturalnej
czy edukacyjnej regionu, realizują przedsięwzięcia społeczne i liczne inicjatywy, które w efekcie
przekładają się na atrakcyjność turystyczną oraz osiedleńczą obszaru.
Gmina Łomża jest również w obszarze działania LGD Stowarzyszenie „Sąsiedzi” z siedzibą
w Łomży. Cele jakie wyznacza sobie LGD to: aktywizacja społeczno-gospodarcza obszaru LGD
oraz wzrost atrakcyjności obszaru LGD jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku. Jej
przedsięwzięcia koncentrują się wokół agroturystyki i turystyki wiejskiej, ochrony dziedzictwa
kulturowego, wsparcia nowych technologii, rozwoju przedsiębiorczości, poprawy infrastruktury
wiejskiej i promocji produktu lokalnego.
Na współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r. w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przeznaczono kwotę w wysokości
13 000,00 zł na zadanie pn.: „Można inaczej, czyli zdrowe życie bez używek”, które zrealizowano
poprzez mini wykład, dyskusję, burzę mózgów, odgrywanie ról i scen. Towarzystwo
przeprowadziło także zajęcia rozwijające umiejętności manualne (zajęcia plastyczne),
zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, rozmowy i pogadanki z dziećmi, gry
dydaktyczne i edukacyjne), kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany temat,
formułowania pytań i odpowiedzi na pytania, wykorzystywania zdobytej wiedzy (m.in. konkursy,
quizy, krzyżówki, zagadki, układanki, odrabianie prac domowych), wyzwalające ekspresję ruchową,
zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiające koordynację ruchów, zajęcia relaksujące i
wyciszające. Opieką placówki objęto 30 dzieci w wieku od 7 do 14 lat mających problemy z nauką,
frekwencją w szkole, zachowaniem, współżyciem w grupie rówieśniczej, pochodzących z rodzin
ubogich, bezrobotnych, wielodzietnych, niepełnych, niewydolnych opiekuńczo i wychowawczo,
zagrożonych alkoholizmem oraz przemocą domową i rówieśniczą, zamieszkałych na terenie gminy
Łomża.
Wójt Gminy Łomża w 2019 r. podpisał umowę na realizację zadania publicznego z zakresu
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ochrony i promocji zdrowia pn. „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Łomża –
szkolenie doskonalące strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z zakresu pierwszej pomocy i
poszukiwań osób zaginionych w terenie niezurbanizowanych” ze Stowarzyszeniem Pomocy
Rodzinom „Nadzieja” z Łomży. Na zadanie to przeznaczono kwotę 8 400,00 zł, z czego dotacja
wyniosła 5 000,00 zł. Dotacja została przyznana na podstawie art. 19a ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb małych grantów). Celem zadania było podniesienie
jakości i umiejętności prowadzenia bezpośrednich działań poszukiwawczych, z udziałem strażaków
ochotników gminy Łomża oraz Grupy Ratowniczej „Nadzieja”. W ramach programu odbyło się
szkolenie doskonalące z zakresu nawigacji oraz obsługi urządzenia GPS oraz radiotelefonu.
Odpowiednio przystosowano pojazd i zakupiono nosze, które wykorzystano do instruktażu
współpracy ratowników z zespołem ratownictwa medycznego i strażaków z jednostek OSP. W
ramach powyższych działań Stowarzyszenie zaangażowało 4 szkoleniowców do realizacji zajęć ze
strażakami OSP z gminy Łomża. Szkolenie odbyło się w dniach 25-26 maja 2019 r. w Czerwonym
Borze, podczas VI Ogólnopolskich Manewrów Poszukiwawczo-Ratowniczych „Czerwony Bór
2019”. Uczestnikami szkolenia byli strażacy-ratownicy z OSP GR Nadzieja oraz strażacy OSP z
terenu gminy Łomża – łącznie 30 osób.
W ramach zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej współpracowano
ze stowarzyszeniami – Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu Gminy Łomża. Na realizację
zadań z przedmiotowego zakresu przeznaczono środki finansowe w kwocie 506 274,17 zł. Plan
zrealizowano na kwotę 456 807,87 zł, co stanowi 90,23 % jego wykonania.
W ramach zawartych umów wieloletnich w roku 2019 przekazano środki finansowe
Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym
„EDUKATOR” w Łomży w kwocie 655 488,14 zł, w tym: prowadzenie Szkoły Podstawowej w
Lutostani - 299 600,08 zł; prowadzenie kl. „0” – 77 468,16 zł, uczniowie niepełnosprawni –
278 419,90 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne
Na terenie Gminy Łomża działa 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Połowa z nich
jest włączona w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. To jednostki OSP Konarzyce, OSP
Podgórze, OSP Pniewo i OSP Gać. Pozostałe cztery jednostki są poza tym systemem. To OSP Stare
Kupiski, OSP Stare OSP Modzele, Siemień Nadrzeczny i OSP Jednaczewo. Wszystkie jednostki
OSP na terenie gminy Łomża skupiają w sumie 186 członków. Zdecydowana większość z nich –
130 osób, to strażacy czynni, mogących brać udział w działaniach ratowniczych. Posiadają oni
odpowiednie szkolenie, badania i ubezpieczenie.
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Łomża w 2019 roku dysponowały 11
samochodami, oraz 61 sztukami innego sprzętu silnikowego.
W 2019 roku na potrzeby jednostek OSP Gminy Łomża zakupiono sprzęt za 44 150,00 zł,
przy czym bezpośrednio z budżetu gminy pochodziła kwota nieco ponad 5 tys. zł. Większość
środków na zakupy pochodziła z pozyskanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
Z dotacji skorzystały następujące jednostki OSP, zakupując:
•
•
•
•
•

OSP Podgórze – rozpieracz do Holmatro, ubrania i buty ochronne
OSP Gać – ubrania, hełmy i buty ochronne
OSP Stare Kupiski – ubrania ochronne
OSP Siemień Nadrzeczny – agregator prądotwórczy
OSP Pniewo – buty ochronne
Nieodpłatnie pozyskano także samochód Star LE 12.180 o wartości szacunkowej 437
844,00 zł. To samochód przekazany przez MSWiA ze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu na
potrzeby OSP Konarzyce.
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Ochotnicze Straże Pożarne posiadają remizy w Konarzycach (z biblioteką), Starych
Kupiskach, Starych Modzelach, Gaci, Pniewie (z biblioteką), Siemieniu Nadrzecznym, Podgórzu
i Jednaczewie.
Z danych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wynika, że w 2019 roku na
ternie Gminy Łomża doszło do 51 pożarów i 82 miejscowych zagrożeń. Było także 7 fałszywych
alarmów. Poza jednostkami PSP w akcjach brali udział również strażacy z jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych i to zarówno wpisane do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jak też
jednostki spoza tego systemu.
Wyjazdy jednostek OSP, będących w KSRG, do zdarzeń w 2019 r. na terenie Gminy Łomża

Wyjazdy jednostek OSP spoza KSRG do zdarzeń w 2019 r. na terenie Gminy Łomża

We wrześniu 2019 roku przeprowadzono zawody sportowo-pożarnicze, w których
rywalizowało 8 jednostek OSP gminy Łomża. Zawody wygrała Ochotnicza Straż Pożarna w
Starych Kupiskach wyprzedzając OSP w Podgórzu i OSP w Pniewie. Tydzień później druhowie
OSP Stare Kupiski zajęli pierwsze miejsce w X Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych
rozgrywanych na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży. To pierwszy
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taki sukces w historii OSP Stare Kupiski.

Promocja gminy
Promocja Gminy Łomża realizowana jest wielotorowo, ale z rozwagą i zachowaniem
dbałości o koszty. Promocja wewnętrzna skierowana do mieszkańców Gminy realizowana jest
przede wszystkim za pośrednictwem strony internetowej www.gminalomza.pl, profilu Gminy w
serwisie społecznościowym Facebook, oraz za pośrednictwem wydawanej „tradycyjnie” gazety:
„Wieści Gminne z Gminy Łomża”. Kolportowana jest ona bezpłatnie wśród mieszkańców Gminy
także dzięki przychylności Sołtysów, oraz jest wykładana w Urzędzie Gminy, a także sklepach i
szkołach na terenie Gminy Łomża. W 2019 roku ukazały się dwa numery „Wieści Gminnych” w
marcu i w grudniu. Publikacje stanowią swoiste relacje z najważniejszych wydarzeń z terenu
Gminy Łomża.
Uzupełnieniem tego kanału promocji i kontaktu z mieszkańcami Gminy Łomża jest
Samorządowy Informator SMS (SISMS). To systemem wysyłania zbiorowych wiadomości SMS do
zarejestrowanych użytkowników. Jego podstawowym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa
Mieszkańców poprzez rozsyłania ostrzeżeń przed zagrożeniami, ale wykorzystywany jest także do
kontaktu z mieszkańcami w innych obszarach.
Do promocji Gminy Łomża wykorzystywane są także imprezy i wydarzenia, organizowane
lub współorganizowane przez Urząd Gminy Łomża, na które zapraszani są dziennikarze mediów
lokalnych i regionalnych. Relacjonując wydarzenia przyczyniają się do promocji Gminy Łomża.
Przy okazji takich wydarzeń władze Gminy Łomża promują Gminę Łomża jako gminę gospodarczą,
bezpieczną, aktywną i gminę mieszkańców. Przykładami takich działań z 2019 roku mogą być:








Konferencja pt. „Polska Strefa Inwestycji” w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i
Przedsiębiorczości w Łomży przez Gminę Łomża i Suwalską Specjalną Strefę
Ekonomiczną. (luty 2019r.) W jej trakcie trakcie przedstawiano zaproszonym
przedsiębiorcom, nie tylko z terenu Gminy Łomża, możliwości skorzystania z nowego
systemu wspierania inwestycji.
Konferencja prasowa o naborze na szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych dla
mieszkańców Gminy Łomża w ramach projektu „Ja w Internecie” (luty 2019 r.)
Spotkanie mieszkańców Gminy Łomża z przedstawicielami Gas-System - inwestorem
realizującym budowę gazociągu Polska – Litwa (czerwiec 2019)
Konferencja związana z wprowadzeniem Karty Seniora Gminy Łomża i podsumowująca
rok działalności Klubów Seniora w Pniewie i Podgórzu (październik 2019 r.)
Otwarcie Sali pamięci Rodziny Jabłońskich w Pniewie (listopad 2019 r.)
Otwarcie przebudowanej przy wsparciu środkami z Funduszu Dróg Samorządowych
ul. Armii Krajowej w Starych Kupiskach

Wydarzenia te, ale także wiele innych organizowanych przez Gminę Łomża, były szeroko
relacjonowane przez lokalne i regionalne media. W ciągu 2019 roku wójt Gminy Łomża udzielił
także kilkudziesięciu wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji. Mediom przekazywano także
przygotowywane w Urzędzie Gminy Łomża komunikaty prasowe.
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W 2019 r. na promocję jednostki samorządu terytorialnego planowano przeznaczyć środki
finansowe w wysokości 21 307,30 zł. Ostatecznie na cele promocyjne gmina Łomża wydatkowała
kwotę 19 298,71 zł, w tym:
wynagrodzenie sędziego Turnieju Brydżowego i za
aranżację wokalną

2 004,44 zł,

nagrody konkursowe

3 093,95 zł,

materiały promocyjne

7 715,37 zł,

zakup usług /druk publikacji, dofinansowanie
koncertu/

6 484,95 zł.
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Wykorzystajmy szansę
Szanowni Państwo
Rok 2019 były dobrym rokiem dla mieszkańców i rekordowym pod wieloma względami w
historii Gminy Łomża. Obrazuje to powyższy raport. Rok 2020 na pewno będzie inny. Sytuacja
związana z pandemią koronawirusa jest odczuwalna wszędzie i przez wszystkich - także na terenie
Gminy Łomża. Niemniej jestem przekonany, że możemy i powinniśmy maksymalnie wykorzystać
najbliższy czas do dalszej zmiany naszej Gminy Łomża na lepsze. Mamy wiele atutów. Jednym z
podstawowy staje się ten, na których przez wiele minionych lat mogliśmy narzekać. To nasze
położenie. Gmina Łomża leży na głównym szlaku transportowym prowadzącym z Polski centralnej
do państw nadbałtyckich. Od kilku lat działa w obrębie wsi Stare Modzele stacja energetyczna
Łomża 400 kV, która zajmuje około 9 ha powierzchni. To element mostu energetycznego Polska –
Litwa. Do stacji dochodzą: dwutorowa linia 400 kV z Ełku, jednotorowa linia 400 kV z Narwi oraz
dwutorowa linia 400 kV z Ostrołęki.
Trwają intensywne przygotowania do budowy Gazociągu Polska – Litwa, który przechodzić
będzie przez treny gminy Łomża m.in. wsie Chojny Młode, Czaplice i Andrzejki. Realizująca
inwestycję rządowa spółka Gaz-System uzyskała wszystkie wymagane prawem decyzje i
pozwolenia administracyjnych na budowę gazociągu. Przeprowadzono prace związane z wycięciem
wszelkich drzew rosnących w pasie planowanej inwestycji, a teraz trwa procedura wyłonienia
wykonawcy budowy gazociąg. Gaz-System oczekuje, że budowa gazociągu rozpocznie się jeszcze
w tym roku, a w 2022 roku będzie on mógł być przekazany do eksploatacji.
Po latach wyczekiwania realizowana jest międzynarodowa droga ekspresowa S61 Via
Baltica. Na terenie naszej gminy zbudowana będzie większość obwodnicy Łomży i trzy węzły
umożliwiające wjazd i zjazd z tej drogi. Pierwszy, tzw. południowy odcinek obwodnicy Łomży od
kilku miesięcy jest już budowany, a drugi oczekuje na wydanie zezwolenia na realizację inwestycji
drogowej. Prowadząca inwestycję Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że
cała droga ekspresowa S61 sięgająca od Ostrowi Mazowieckiej do granicy z Litwą zostanie oddana
od użytku w 2023 roku. Gminę przecinają także drogi krajowe nr 61 i nr 63, oraz drogi
wojewódzkie nr 645, nr 677 i nr 679, które także są modernizowane i przebudowywane.
Kolejna rządowa spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła plany budowy linii
kolejowych, które mają zapewnić dostęp mieszkańców całego kraju do planowanego pomiędzy
Warszawą a Łodzią nowego, dużego lotniska. Jedna z linii tzw. korytarza nr 3, linia kolejowa nr 29,
która ma połączyć Warszawę ze wschodnimi Mazurami, na przebiegać przez teren gminy Łomża.
W opublikowanym n początku tego roku projekcie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego
Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL) zaprezentowano trzy warianty przebiegu linii przez
teren gminy Łomża. W ramach konsultacji społecznych, w porozumieniu z ościennymi
samorządami zaproponowaliśmy lokalizację na terenie Gminy Łomża dworca kolejowego.
Wszyscy oczekujemy budowy tej linii kolejowej, która zapewni mieszkańcom możliwość
korzystania z tego środka transportu, a przedsiębiorcom ułatwi transport towarów. Jestem
przekonany, że nowa infrastruktura techniczna zapewni jeszcze lepsze możliwości rozwoju
gospodarczego i bogacenia się mieszkańców i Gminy Łomża. My wszyscy razem mamy tę szansę
dobrze wykorzystać.
Piotr Kłys
Wójt Gminy Łomża
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