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WSTĘP 

Wypełniając obowiązek określony w art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) przedstawiam Radzie Miasta Raport o stanie 

Miasta Łuków. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w 2018 roku.  

Za pośrednictwem Wysokiej Rady niniejszy dokument zostanie udostępniony mieszkańcom 

Łukowa, którzy będą mogli wziąć udział w debacie nad raportem. 

Obowiązek przedstawienia raportu podsumowującego działania burmistrza w roku 

poprzednim został wprowadzony ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych 

ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania 

i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130). Przepis ten zaczął 

obowiązywać w kadencji, która rozpoczęła się po wyborach samorządowych przeprowadzonych 

w październiku i listopadzie 2018 roku. 

Raport o stanie miasta jest zatem niewątpliwie narzędziem kontroli spełnianej  

nad władzą samorządową a w szczególności nad jej organem wykonawczym. Podkreślenia 

wymaga fakt, że debata nad raportem będzie połączona z rozpatrywaniem sprawozdania  

z wykonania budżetu, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie 

absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. 

Zgodnie z cytowanym na wstępie art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym raport 

powinien zawierać podsumowanie działań burmistrza w roku poprzednim, a w szczególności 

realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. W tym 

ostatnim zakresie, czyli w kwestii dotyczącej budżetu obywatelskiego raport za 2018 rok  

nie będzie zawierał informacji ze względu na fakt, że taka forma udziału obywateli  

w kształtowaniu finansów miasta nie została jeszcze w Łukowie wprowadzona. 

Ustawodawca nie określił jednolitego wzoru zgodnie, z którym raport powinien być 

sporządzony. Mając na uwadze okoliczność, że burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy 

urzędu miasta uznałem, że najlepszą koncepcją będzie opracowanie raportu według struktury 

organizacyjnej Urzędu Miasta Łuków z bardzo istotnym uwzględnieniem wszystkich jednostek 

organizacyjnych w tym jednostek oświatowych i instytucji kultury oraz miejskich osób 

prawnych, którymi są spółki komunalne. 

Jestem przekonany, że przedłożony Radzie Miasta Łuków Raport jest dokumentem 

wyczerpującym, zwiera wszystkie istotne treści i spełnia wymogi przewidziane przepisami 

ustawy. 
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1. Miasto Łuków 

ŁUKÓW 

Położony jest na styku Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny. W podziale administracyjnym  

od 1999 roku znajduje się jako miasto powiatowe w północnej części województwa lubelskiego. 

Powierzchnia ogólna miasta wynosi 35,75 km
2
. Granice administracyjne Łukowa ukształtowały 

się w latach 50-tych XX wieku i nie uległy zmianie do dzisiaj. Ludność miasta liczyła na koniec 

2018 roku – 29 243 mieszkańców, w tym 13 947 mężczyzn i 15 296 kobiet.  

 

 

2. Działania Burmistrza 

Burmistrzem Miasta Łuków w okresie od 9 grudnia 2010 roku do 20 listopada 

2018 roku był Pan Dariusz Szustek. W dniu 4 listopada 2018 roku na Burmistrza Miasta Łuków 

został wybrany Pan Piotr Płudowski, który w dniu 20 listopada 2018 roku złożył ślubowanie 

i objął stanowisko burmistrza. 

Burmistrz wykonuje uchwały rady miasta i zadania miasta określone przepisami prawa. 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do zadań burmistrza należą:  

1) przygotowywanie uchwał rady miasta, 

2) opracowywanie programów rozwoju, 

3) określanie sposobu wykonywania uchwał, 

4) gospodarowanie mieniem komunalnym, 

5) wykonywanie budżetu, 

6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. 

Burmistrz w realizacji zadań własnych podlega wyłącznie radzie miasta.  

Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami miasta i reprezentuje go na zewnątrz. Burmistrz 

wykonuje również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu 

organizacji przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów. 

Burmistrz wykonuje swoją funkcję przy pomocy urzędu miasta, którego jest 

kierownikiem. Zakres kompetencji burmistrza dotyczący realizacji zadań własnych i zleconych 

jest następujący: 

1) powoływanie i odwoływanie zastępcy burmistrza, 

2) wykonywanie w imieniu pracodawcy czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,  

w szczególności uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników 

urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, w tym dotyczących 

nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, 

3) składanie oświadczeń woli w imieniu Miasta w zakresie zarządu mieniem, 
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4) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, 

wydawanie zarządzeń w ramach posiadanych kompetencji jako organ wykonawczy 

Miasta, 

5) wykonywanie budżetu Miasta, 

6) pełnienie funkcji Zgromadzenia Wspólników w miejskich osobach prawnych, 

7) wykonywanie funkcji Szefa Obrony Cywilnej Miasta, 

8) przygotowywanie projektów uchwał rady oraz określanie sposobu ich wykonania, 

9) przedkładanie uchwał rady organom nadzoru, 

10) podejmowanie czynności w sprawach związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu 

publicznego, w tym zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych, 

11) kierowanie wspólnymi działaniami jednostek w sytuacjach szczególnych, 

12) załatwianie wniosków i interpelacji posłów, senatorów oraz radnych, 

13) gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami urzędu, 

14) decydowanie o formach i metodach pracy urzędu, 

15) wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących pracę urzędu, 

16) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych w ustawach szczególnych oraz uchwałach 

rady do kompetencji Burmistrza. 

Burmistrz kieruje pracą urzędu przy pomocy zastępcy burmistrza, sekretarza 

i skarbnika. W przypadku nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków służbowych 

przez burmistrza czynności związane z kierowaniem pracą urzędu wykonuje zastępca burmistrza 

lub sekretarz. Burmistrz może, w celu realizacji zadań o istotnym znaczeniu  

dla Miasta, w drodze odrębnego zarządzenia: 

– powołać zespół zadaniowy, 

– powołać zespół opiniodawczo-doradczy. 

 

3. Działania Zastępcy Burmistrza 

Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub 

zastępców i określa ich liczbę. W naszym mieście liczba zastępców burmistrza może wynieść 

dwóch. Jednak w historii samorządu liczba zastępców burmistrza była zawsze określona na 

jednego. 

W 2018 roku zastępcą burmistrza do dnia 9 kwietnia był Pan Marcin Mateńko. 

W okresie od 10 kwietnia do 20 listopada 2018 roku stanowisko zastępcy burmistrza  

nie było obsadzone. Od dnia 21 listopada na zastępcę burmistrza został powołany  

Pan Paweł Krasuski. 
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Do zadań zastępcy burmistrza należy w szczególności: 

1) wykonywanie zadań powierzonych przez burmistrza, 

2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad podległymi służbowo wydziałami urzędu, 

3) określanie zadań merytorycznych nadzorowanych wydziałów urzędu, 

4) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu 

administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez burmistrza, 

5) składanie oświadczeń woli w imieniu Miasta, w zakresie udzielonych pełnomocnictw, 

6) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków, 

7) reprezentowanie Miasta w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych, w zakresie 

uzgodnionym z burmistrzem, 

8) udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Miasta, 

9) współdziałanie z radą, burmistrzem, sekretarzem, skarbnikiem oraz z wydziałami 

 nie podlegającymi bezpośredniemu nadzorowi. 

Przy wykonywaniu zadań zastępca burmistrza działa w granicach określonych 

pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez burmistrza. 

 

4. Działania Skarbnika 

Skarbnik miasta realizuje politykę finansową Miasta i jest głównym księgowym 

budżetu. Skarbnikiem Miasta Łuków w 2018 roku była Pani Barbara Leszczyńska, która pełni 

swoją funkcje nieprzerwanie od 14 stycznia 2011 roku. Skarbnik jest jednocześnie Naczelnikiem 

Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Łuków. 

Do zadań skarbnika należy w szczególności: 

1) opracowywanie projektu budżetu Miasta, 

2) nadzór i kontrola wykonania budżetu Miasta, 

3) nadzór nad prowadzeniem księgowości i ewidencji mienia Miasta, 

4) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Miasta, 

5) nadzór nad poborem podatków i opłat lokalnych, 

6) nadzór nad opracowywaniem sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Miasta, 

7) kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących powodować powstanie zobowiązań 

pieniężnych, 

8) nadzór nad prawidłowym oraz terminowym rozliczaniem środków budżetowych przez 

jednostki dotowane przez Miasto, 

9) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu 

administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza, 
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Przy wykonywaniu zadań powierzonych przez burmistrza skarbnik działa w granicach 

określonych pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez burmistrza. W celu 

realizacji swoich zadań, skarbnik ma prawo żądać od wydziałów i miejskich jednostek 

organizacyjnych niezbędnych wyjaśnień oraz informacji, jak również udostępniania do wglądu 

dokumentów oraz wyliczeń będących źródłem tych wyjaśnień i informacji. 

 

5. Działania Sekretarza 

Sekretarz wykonuje zadania w zakresie sprawnego działania urzędu, a w szczególności 

w zakresie koordynacji działań oraz przepływu informacji pomiędzy wydziałami urzędu miasta 

oraz inne zadania wyznaczone przez Burmistrza. 

Sekretarzem Miasta Łuków przez cały rok 2018 był Pan Ryszard Szczygieł. 

Do zadań sekretarza należy w szczególności: 

1) zapewnienie właściwej organizacji pracy urzędu, 

2) realizacja polityki kadrowej i płacowej podejmowanej przez burmistrza, 

3) opracowywanie zakresów czynności i odpowiedzialności dla naczelników wydziałów 

oraz osób zajmujących samodzielne stanowiska pracy, 

4) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w urzędzie, 

5) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad podległymi służbowo wydziałami urzędu, 

6) określanie zadań merytorycznych nadzorowanych wydziałów urzędu, 

7) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu 

administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza, 

8) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków, 

9) nadzór nad załatwianiem w urzędzie indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej oraz skarg i wniosków, 

10) koordynacja działań w zakresie rozpatrywania petycji, 

11) nadzór nad realizacją uchwał rady i zarządzeń burmistrza dotyczących urzędu, 

12) udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Miasta, 

13) organizowanie prac związanych z wyborami samorządowymi, parlamentarnymi, 

prezydenckimi oraz referendami, 

14) przyjmowanie, w obecności dwóch świadków, ustnych oświadczeń ostatniej woli 

spadkodawców, 

15) stwierdzanie własnoręczności podpisu pracowników urzędu. 

Przy wykonywaniu zadań sekretarz działa w granicach określonych pełnomocnictwami 

i upoważnieniami udzielonymi przez burmistrza. 
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6. Wydział Organizacyjny 

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania 

urzędu oraz wdrażanie optymalnych zadań organizacji i zarządzania. Naczelnikiem Wydziału 

przez cały 2018 rok był Pan Waldemar Siurek.  

Szczegółowy zakres obowiązków przypisanych wydziałowi jest następujący: 

1) Przygotowywanie projektów oraz realizacja uchwał rady w zakresie uchwalania i zmiany 

Statutu Miasta, 

2) Opracowywanie propozycji, opiniowanie i koordynowanie wdrażania zmian 

w organizacji urzędu, w tym projektów regulaminów i instrukcji burmistrza dotyczących 

sfery organizacyjnej, 

3) Przygotowywanie projektów porozumień zawieranych z organami administracji rządowej 

i organami jednostek samorządu terytorialnego oraz prowadzenie ewidencji tych 

porozumień, 

4) Prowadzenie spraw dotyczących wewnętrznego ustroju miasta, zmiany granic, ustalania 

jego herbu, nadawania honorowego obywatelstwa miasta, 

5) Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem miejskich jednostek organizacyjnych, 

6) Prowadzenie spraw związanych z kontrolami prowadzonymi w urzędzie przez organy 

kontroli zewnętrznej,  

7) Prowadzenie ewidencji kontroli wewnętrznej prowadzonej w urzędzie oraz gromadzenie 

wystąpień pokontrolnych, 

8) Realizacja polityki zatrudnienia w urzędzie oraz planowanie i gospodarowanie 

funduszem płac, 

9) Prowadzenie całokształtu spraw osobowych pracowników urzędu oraz kierowników 

miejskich jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem jednostek oświatowych), w tym 

przygotowywanie spraw emerytalnych i rentowych tych pracowników, 

10) Prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością porządkową i dyscyplinarną 

pracowników urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, 

11) Organizowanie służby przygotowawczej odbywanej przez osoby podejmujące po raz 

pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku 

urzędniczym, 

12) Prowadzenie spraw z zakresu rozkładu czasu pracy, nadzór i kontrola nad dyscypliną 

pracy, 

13) Reklamowanie pracowników urzędu od czynnej służby wojskowej, 

14) Prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem przez pracowników urzędu kwalifikacji 

zawodowych w formach szkolnych, 
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15) Koordynowanie czynności związanych z dokonywaniem okresowej oceny pracowników 

urzędu zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, 

16) Opracowywanie projektów zarządzeń burmistrza w zakresie wynikającym z przepisów 

ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów kodeksu pracy oraz innych 

przepisów szczególnych, zgodnie z właściwością wydziału, 

17) Sporządzanie informacji oraz sprawozdawczości z zakresu zatrudnienia, 

18) Koordynowanie działań wynikających z kontroli zarządczej, 

19) Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń państwowych  

dla pracowników urzędu, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz osób 

zasłużonych dla miasta, 

20) Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi składanymi przez 

zobowiązanych do tego pracowników urzędu, kierowników miejskich jednostek 

organizacyjnych oraz zarządów miejskich osób prawnych, 

21) Prowadzenie spraw z zakresu szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników, 

22) Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem ryczałtów za używanie prywatnych 

pojazdów pracowników do celów służbowych, 

23) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem upoważnień i pełnomocnictw dla 

pracowników urzędu do załatwiania spraw w imieniu burmistrza, w tym do wydawania 

decyzji administracyjnych, 

24) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pełnomocnictw do jednoosobowego 

działania dla kierowników jednostek organizacyjnych miasta nieposiadających 

osobowości prawnej (z wyłączeniem jednostek oświatowych), 

25) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem kierownikom jednostek organizacyjnych 

miasta pełnomocnictw do działania w zakresie centralizacji podatku VAT, 

26) Prowadzenie spraw związanych z poleceniami wyjazdu służbowego pracowników 

urzędu,  

27) Prowadzenie spraw związanych z organizacją w urzędzie praktyk zawodowych dla 

uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów szkół wyższych, 

28) Prowadzenie spraw w zakresie organizowania staży dla osób bezrobotnych, prac 

interwencyjnych oraz robót publicznych - współpraca w tym zakresie z Powiatowym 

Urzędem Pracy, 

29) Koordynowanie realizacji prac społecznie użytecznych w miejskich jednostkach 

organizacyjnych., 

30) Zapewnienie w urzędzie służby BHP i Ppoż oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej, 

31) Prowadzenie zakładowej działalności socjalnej, 
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32) Administrowanie budynkami urzędu, planowanie remontów i modernizacji, 

33) Zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne urzędu oraz gospodarka    

środkami rzeczowymi, 

34) Prowadzenie magazynu materiałów biurowych, 

35) Prowadzenie dokumentacji inwentarzowej, 

36) Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem budynków i mienia urzędu,  

37) Prowadzenie spraw z zakresu zapewnienia w urzędzie właściwych warunków pracy, 

38) Prowadzenie sekretariatu urzędu, 

39) Prowadzenie spraw związanych z obsługą sekretarską burmistrza, zastępcy burmistrza                         

i sekretarza oraz  organizacją przyjęć interesantów przez burmistrza., 

40) Prowadzenie zbioru zarządzeń burmistrza. 

41) Prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków, 

42) Prowadzenie zbioru aktów prawnych oraz udostępnianie go do wglądu publicznego, 

43) Zamawianie i ewidencjonowanie pieczęci urzędowych, sprawowanie nadzoru nad ich 

przechowywaniem oraz ich brakowanie, 

44) Prenumerata czasopism i publikacji niezbędnych do wykonywania zadań urzędu, 

45) Prowadzenie gospodarki samochodowej, 

46) Prowadzenie Punktu Obsługi Interesanta, 

47) Wykonywanie zadań koordynatora czynności kancelaryjnych, 

48) Prowadzenie Archiwum Zakładowego, 

49) Wykonywanie zadań związanych z wyborami prezydenckimi, parlamentarnymi, 

samorządowymi oraz referendum ogólnokrajowym i lokalnym. 

W miesiącu grudniu 2018 roku wskutek zmian wprowadzonych obecnie obowiązującym 

Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Łuków struktura wydziału uległa zmianie.  

Do Wydziału Organizacyjnego włączono Biuro Burmistrza i Wydział Informatyczny 

funkcjonujące dotychczas jako samodzielne wydziały urzędu. Pracownicy Biura Burmistrza oraz 

pracownicy Wydziału Informatycznego, stali się pracownikami Wydziału Organizacyjnego,  

w tym pracownikami Referatu Informatycznego, stanowiącego integralną część wydziału.   

Do dnia wprowadzenia obecnie obowiązującego regulaminu organizacyjnego urzędu 

naczelnikiem Wydziału Informatycznego był Pan Ryszard Szczygieł. Od dnia 11 grudnia 2018 

roku Kierownikiem Referatu Informatycznego jest Pan Jacek Goławski. 

Według stanu na koniec 2018 roku w Wydziale Organizacyjnym zatrudnionych  

było dwadzieścia jeden osób, w tym: na stanowiskach urzędniczych - osiem osób,  

na stanowiskach pomocniczych -  dwie osoby, na stanowiskach obsługi - jedenaście osób. 
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Szczegółowa obsada kadrowa była następująca: Naczelnik wydziału, Kierownik 

referatu, Główny specjalista, Starszy inspektor, trzech Inspektorów, Podinspektor, Pomoc 

administracyjna, Sekretarka, cztery Sprzątaczki, trzech Robotników gospodarczych i czterech 

Dozorców. 

Działający w ramach wydziału Referat Informatyczny wykonuje zadania, które były 

przypisane Wydziałowi Informatycznemu. 

Do zadań referatu należą:  

1) Obsługa informatyczna urzędu, 

2) Wdrażanie nowych programów informatycznych, 

3) Administrowanie systemami komputerowymi i bazami danych, 

4) Zabezpieczanie przetwarzanych danych i informacji oraz ochrona danych osobowych, 

5) Archiwizowanie danych, 

6) Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci komputerowej, 

7) Nadzór nad prawidłowym wykorzystywaniem sprzętu komputerowego oraz rozwojem  

i eksploatacją oprogramowania, 

8) Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, 

9) Koordynowanie przedsięwzięć informatycznych wydziałów urzędu, 

10) Koordynowanie przepływu informacji pomiędzy wydziałami urzędu, 

11) Przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie obsługi oprogramowania i sprzętu 

komputerowego, 

12) Nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania, 

13) Planowanie oraz zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów 

eksploatacyjnych niezbędnych do obsługi informatycznej urzędu, 

14) Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów 

eksploatacyjnych, 

15) Zabezpieczenie obsługi informatycznej wyborów i referendów, 

W 2018 roku w Wydziale Organizacyjnym opracowano niżej wymienione akty prawne: 

1. Projekty uchwał rady miasta: 

1) w sprawie ustanowienia i używania symboli miasta Łuków, 

2) w sprawie ustanowienia, zasad nadawania, wręczania oraz noszenia Odznaki Honorowej za 

Zasługi dla Łukowa, 

3) w sprawie ustanowienia odrębnego obwodu głosowania w SP ZOZ w Łukowie 

w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, 

burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na 21 października 2018 roku. 

2.  Projekty zarządzeń burmistrza miasta:  
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 1) w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego urzędu obowiązującego 

do dnia nadania nowego regulaminu organizacyjnego,  

2) w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Łuków,  

3) w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Łuków, 

4) w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Łuków, 

5) w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród pracownikom Urzędu Miasta Łuków 

zatrudnionym na podstawie powołania, 

    6) w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego kierowników                                         

i zastępców kierowników miejskich jednostek budżetowych oraz samorządowych 

zakładów budżetowych, których status prawny określa ustawa o pracownikach 

samorządowych, 

     7) w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy Urzędu Miasta Łuków, 

     8) w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Łuków, 

   9) w sprawie wyznaczenia osób wykonujących czynności z zakresu prawa pracy wobec 

Burmistrza Miasta Łuków, 

10) w sprawie udzielenia pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych miasta 

Łuków nieposiadających osobowości prawnej do jednoosobowego działania. 

W 2018 roku w Wydziale Organizacyjnym wydano sześćdziesiąt cztery  upoważnienia  

i pełnomocnictwa dla pracowników urzędu oraz kierowników miejskich jednostek 

organizacyjnych. W zakresie dotyczącym podniesienia poziomu obsługi interesanta  

na szkolenia stanowiące istotną rolę w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych delegowano  

siedemdziesięciu trzech pracowników urzędu. 

W Wydziale Organizacyjnym prowadzony jest całokształt spraw osobowych  

stu dwudziestu pracowników urzędu miasta oraz sześciu kierowników miejskich jednostek 

organizacyjnych.  

W roku 2018 roku wykonano między innymi niżej wymienione zadania: 

1. Przeprowadzono trzydzieści dziewięć spraw związanych z ruchem kadrowym pracowników 

urzędu: 

1) sześć spraw dotyczących rozwiązania stosunku pracy w związku z uzyskaniem uprawnień 

emerytalnych, 

2)  jedną sprawę dotyczącą rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę 

inwalidzką z tytułu niezdolności do pracy, 

3) trzy sprawy dotyczące urlopu bezpłatnego, 

4) pięć spraw dotyczących urlopu rodzicielskiego, 

5) dwie sprawy dotyczące urlopu ojcowskiego, 
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6) jedną sprawę dotyczącą urlopu macierzyńskiego, 

7) jedną sprawę dotyczącą urlopu wychowawczego, 

8) trzy sprawy dotyczące rozwiązania stosunku pracy, w tym w trybie porozumienia stron 

  z uwagi na wygaśnięcie mandatu, 

9)jedną sprawę dotycząca przeniesienia pracownika zatrudnionego na stanowisku 

urzędniczym w trybie porozumienia pracodawców samorządowych, 

 10) szesnaście spraw dotyczących nawiązania stosunku pracy, w tym w celu zastępstwa 

długotrwale nieobecnych pracowników, w trybie rozstrzygnięcia naboru na wolne 

stanowiska urzędnicze, z uwagi na zwolnione stanowiska obsługi, z uwagi na realizację 

projektu „Klub Seniora w Łukowie”, w związku z wyborem, w związku z powołaniem, 

2. Przeprowadzono dwie sprawy dotyczące reklamowania uprawnionych pracowników  

od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji  

i w czasie wojny, 

  3. Zorganizowano służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem dla pięciu osób 

podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,  

4. Prowadzono trzy sprawy związane z podnoszeniem przez pracowników kwalifikacji 

zawodowych w formach szkolnych, 

5. Dostosowano dokumentację pracowniczą do obowiązujących w tym zakresie przepisów 

ustawy o ochronie danych osobowych,  

6. W związku ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi Regulaminem Organizacyjnym 

Urzędu Miasta Łuków nadanym Zarządzeniem Nr 153/2018 Burmistrza Miasta Łuków  

z dnia 26 listopada 2018 roku: 

1) ustalono nowe zakresy czynności dla pracowników Wydziału Organizacyjnego, 

2) przygotowano projekty zakresów czynności dla naczelników wydziałów urzędu oraz 

samodzielnych stanowisk pracy, 

3) koordynowano prace związane z opracowaniem przez naczelników poszczególnych 

wydziałów urzędu nowych zakresów czynności dla podległych pracowników. 

7. Koordynowano prace związane z dokonaniem okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników 

urzędu zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych i stanowiskach 

urzędniczych oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem 

jednostek kultury i oświaty). 

W zakresie spraw związanych z prowadzeniem Punktu Obsługi Interesanta oraz  

obsługi sekretariatu urzędu podkreślić należy ilość przyjętej w 2018 roku korespondencji 

wpływającej do urzędu, która wynosiła 9897 pozycji w dzienniku. 
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Istotną i ważną częścią pracy Wydziału Organizacyjnego jest zapewnienie  właściwych 

warunków pracy, zaopatrzenie materiałowe, fachowe planowanie remontów i modernizacji.  

W 2018 roku Urząd Miasta Łuków funkcjonował w czterech lokalizacjach.  

Poza budynkiem głównym przy ul. Piłsudskiego 17, wydziały urzędu funkcjonują w budynkach 

przy ul. Browarnej 56, ul. Zdanowskiego 15 i ul. Kwiatkowskiego 2. 

Należy uznać, że warunki przyjmowania interesantów w Urzędzie Miasta Łuków oraz 

warunki pracy dla pracowników ich obsługujących były w 2018 roku dobre. Należy jednak 

stwierdzić, że wymagają one dalszego ciągłego doskonalenia i modernizacji. 

W urzędzie od 2013 roku funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania Jakością  

i Kontroli Zarządczej oparty na normie ISO 9001 i wymaganiach standardów kontroli zarządczej 

dla sektora finansów publicznych. 

Przyjęta przez burmistrza miasta w ramach tego systemu polityka jakości jest 

realizowana mając na uwadze następujące cele strategiczne: 

1) terminowość załatwianych spraw, 

2) świadczenie usług w sposób kompetentny,  

3) szacunek i przyjazne nastawienie urzędnika do klienta, 

4) poprawę efektywności komunikacji z klientami urzędu i ze społecznością lokalną, 

5) szkolenie pracowników urzędu i zapewnienie ich wysokich kompetencji, 

6) monitorowanie i doskonalenie procesów realizowanych przez urząd w ramach 

wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Kontroli Zarządczej. 

 

6.1  Referat Informatyczny 

Referat Informatyczny został powołany do funkcjonowania jako część Wydziału 

Organizacyjnego na mocy Zarządzenia nr 153/2018 Burmistrza Miasta Łuków z dnia  

26 listopada 2018 r. w sprawie  nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Łuków. 

Przejął w całości zadania Wydziału Informatycznego, istniejącego w okresie od 1 lipca 2011 r. 

do 10 grudnia 2018 r. Podstawowym celem działania Referatu Informatycznego jest obsługa 

informatyczna Urzędu Miasta Łuków, tj. zapewnienie ciągłości pracy serwerów, infrastruktury 

sieciowej, stacji roboczych, sprzętu drukującego i oprogramowania oraz wykonywanie szeregu 

powiązanych czynności, wynikających z Regulaminu Organizacyjnego i potrzeb bieżących 

Urzędu. Referat Informatyczny zajmuje 2 pomieszczenia w budynku głównym Urzędu Miasta 

Łuków (pokoje 103 i 104). Z części jednego z pomieszczeń (104) została wydzielona 

serwerownia, w której w  szafach krosowniczych zamontowane są m.in. serwery, serwerowe 

zasilacze awaryjne, przełączniki sieciowe oraz szereg pozostałych urządzeń aktywnych sieci 

wewnętrznej. W pomieszczeniu serwerowni zainstalowana jest klimatyzacja, a także czujniki: 
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temperatury, zalania, zadymienia i antywłamaniowy, które połączone są z systemem sms-owego 

powiadamiania pracowników referatu o ewentualnych alertach. Oprogramowanie, użytkowane  

w Urzędzie Miasta Łuków, w zdecydowanej większości zainstalowane jest na serwerach 

sieciowych, opartych na systemach windowsowych. Największą grupę wśród tego 

oprogramowania stanowią programy finansowo-księgowe takie, jak: Księgowość budżetowa, 

Księgowość zobowiązań, Rejestr VAT, Podatki, Opłata skarbowa, Środki trwałe, Kasa, 

Dzierżawy, Użytkowanie wieczyste, Zezwolenia, Sprawozdania.  Pozostałe programy to: Kadry, 

Płace, Dodatki mieszkaniowe, Besti@, Okresowa ocena kwalifikacyjna, Legislator, EWMAPA, 

Mienie, SELWIN, USCWIN, System EZD El-Dok, System świadczeń socjalnych. Oddzielną 

grupę oprogramowania stanowią aplikacje webowe, m.in.: Legalis, System Informacji 

Oświatowej, Platforma elektronicznego fakturowania, ePUAP, Biuletyn Informacji Publicznej. 

Są to systemy udostępniane przez firmy zewnętrzne jako usługa, uruchamiane poprzez 

przeglądarki internetowe. Ponadto na prawie wszystkich stacjach roboczych zainstalowane  

są lokalnie aplikacje biurowe w postaci edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, programu do 

obsługi poczty elektronicznej oraz oprogramowanie do nagrywania danych na płyty CD. 

Wszystkie serwery i stacje robocze zabezpieczone są oprogramowaniem antywirusowym, a cała 

sieć wewnętrzna chroniona jest na wejściu przez wysoko wyspecjalizowane urządzenia 

monitorująco-zabezpieczające. Wszystkie istniejące w Urzędzie Miasta Łuków bazy danych są 

na bieżąco archiwowane, a ich kopie przechowywane na osobnych dyskach sieciowych. 

 
 

7. Wydział Finansowy 

 Dochody budżetu Miasta w roku 2018 wyniosły 125.835.379 zł (wzrost o 10%  

w stosunku do dochodów z roku 2017), co stanowi 4.303 zł w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca Miasta Łuków.  

 Wydatki budżetu Miasta w roku 2018 wyniosły 122.204.461 zł, a wydatki majątkowe 

17.460.330 zł, co stanowi 14,3 % wszystkich wydatków. 

W roku 2018 Burmistrz Miasta wydał 21 zarządzeń w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na rok 2018 oraz 4 zarządzenia w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Rada Miasta podjęła 10 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 oraz  

8 uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Wykonanie przez Burmistrza Miasta budżetu oraz uchwał Rady Miasta w sprawie zmian 

budżetu opisane zostało w sprawozdaniu opisowym z realizacji budżetu miasta za 2018 rok.  

W strukturze Wydziału Finansowego funkcjonują dwa Referaty: 

1) Referat Finansów, Budżetu i Sprawozdawczości 

2) Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Niepodatkowych Należności Budżetowych. 
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7.1  Referat Finansów, Budżetu i Sprawozdawczości  

1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu Miasta oraz Urzędu. 

2. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, rocznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań 

finansowych. 

3. Przygotowywanie projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami i objaśnieniami oraz 

wieloletniej prognozy finansowej. 

4. Sporządzanie planów finansowych. 

5. Sporządzanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta. 

6. Sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz opisowego 

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu. 

7. Przeprowadzanie inwentaryzacji składników majątku. 

 

7.2  Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Niepodatkowych Należności 

Budżetowych 

1. Dokonywanie wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego  

od osób fizycznych, prowadzenie ewidencji podatkowej zawierającej dane niezbędne do 

wymiaru podatków, przyjmowanie informacji podatkowych od podatników, w których 

zawarte są dane służące do wymiaru podatków, ewidencji wpłat podatników. 

2. Prowadzenie ewidencji podatkowej podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób 

prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, 

przyjmowanie rocznych deklaracji podatkowych, sprawdzanie danych zawartych w złożonych 

deklaracjach oraz odpowiedzialność za terminowość składania tych deklaracji, następnie 

księgowanie deklaracji oraz prowadzenie spraw związanych z poborem podatków od osób 

prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. 

3. Naliczanie podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych posiadających 

środki transportu podlegające opodatkowaniu, prowadzenie ewidencji podatkowej podatku  

od środków transportu, przyjmowanie deklaracji na podatek od środków transportowych, 

sprawdzanie danych wykazanych przez podatników oraz odpowiedzialność za terminowe 

składanie deklaracji przez podatników oraz pobór podatków. 

4. Prowadzenie spraw związanych z poborem opłaty skarbowej. 

5. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, o wielkości gospodarstwa rolnego,  

o opłacaniu podatków oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości. 

6. Podejmowanie działań zmierzających do wyegzekwowania  oraz zabezpieczenia zobowiązań 

podatkowych, które nie zostały dobrowolnie wykonane, przekazywanie spraw do organów 
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egzekucyjnych, bieżąca współpraca z organami egzekucyjnymi- urzędami skarbowymi oraz 

komornikami sądowymi. 

7. Prowadzenie obsługi kasowej miasta polegającej na przyjmowaniu wpłat  

od podatników. 

8. Przyjmowanie wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego  

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydawanie decyzji  

w tym zakresie. 

 

W toku działalności Referatu nie stwierdzono przypadków przewlekłości lub bezczynności 

postępowania. Dołożono wszelkich starań, by sprawy załatwiane były terminowo, w przyjaznej  

i profesjonalnej atmosferze. Pracownicy Referatu udzielali podatnikom bieżących porad 

dotyczących właściwej realizacji zobowiązań podatkowych. 

Podatki i opłaty lokalne stanowią ok. 12 proc. dochodów budżetu. Miasto Łuków samodzielnie 

kształtuje politykę podatkową poprzez: 

 Określanie wysokości stawek podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków 

transportowych oraz opłaty od posiadania psów. Uchwały w tym zakresie podejmuje Rada 

Miasta. 

 Organ podatkowy – Burmistrz Miasta na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych 

ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może zastosować ulgi w spłacie 

zobowiązań podatkowych. 

W 2018 r. obowiązywały następujące uchwały Rady Miasta dotyczące wysokości stawek 

podatkowych, wzorów deklaracji i informacji podatkowych oraz zwolnień  

w podatkach lokalnych: 

1) nr XIII/103/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Łuków – należy nadmienić,  

iż stawki nie uległy zmianie od 2013 roku i są obniżone  

w stosunku do stawek górnych określonych przez Ministra Finansów, 

2) nr XIII/106/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek 

podatku od środków transportowych na terenie miasta Łuków -  

w 2015 roku została podjęta Uchwała Nr XIII/106/2015 Rady Miasta Łuków z dnia  

18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 

transportowych na terenie miasta Łuków, na mocy której została obniżona część stawek  

do poziomu minimalnego określonego przez Ministra Finansów, 
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3) nr XXVI/167/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania 

psów na terenie miasta Łuków, zmieniona Uchwałą Nr IX/110/2011  

z dnia 28 czerwca 2011 r. – stawka opłaty nie uległa zmianie od 2008 roku, 

4) nr XLII/314/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji  

i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, 

5) nr XV/164/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku 

rolnego na obszar miasta Łuków, 

6) nr XV/163/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku 

leśnego na obszar miasta Łuków, 

7) nr VIII/75/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień  

z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy związanych  

z nową inwestycją na terenie Miasta Łuków – uchwała wprowadzona jako efekt zachęty dla 

przedsiębiorców do stymulowania tworzenia nowych miejsc pracy, wspieranie nowych 

inwestycji na terenie miasta oraz obniżanie poziomu bezrobocia. 

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatkach  

i opłatach lokalnych, Burmistrz Miasta Łuków jest organem podatkowym I instancji  

w zakresie podatków stanowiących dochody miasta – prowadzi postępowania podatkowe, wydaje 

decyzje wymierzające podatek,  posiada kompetencje do stosowania ulg w spłacie zobowiązań 

podatkowych w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem 

publicznym, w postaci odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na 

raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę 

lub odsetek albo umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub 

opłaty prolongacyjnej. 

Polityka podatkowa miasta oparta jest o zasadę efektywności pobierania danin publicznych.  

W tym zakresie Referat prowadzi wszelkie prawnie dozwolone działania, takie jak: dbałość  

o powszechność opodatkowania, kontrola terminowości wpłat oraz podejmowanie działań 

zmierzających do wyegzekwowania podatków, w tym wydawanie decyzji, upomnień, tytułów 

wykonawczych, przenoszenie odpowiedzialności podatkowej, ustanawianie hipotek 

przymusowych. 

Statystyka 

W zakresie spraw podatkowych w 2018 roku wydano: 

 14 528 decyzji wymiarowych, 

 36 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego, 

 622 decyzje w sprawie zmiany wymiaru zobowiązania podatkowego, 
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 83 decyzje w sprawie przyznania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 

 111 decyzji w sprawie określenia wysokości nadpłaty w podatkach i opłatach, 

 11 decyzji w sprawie przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. 

W zakresie wykonywania obowiązujących uchwał zwolnieniowych: 

 ze zwolnienia na mocy uchwały nr VIII/75/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r.  

w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku  

z tworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Miasta 

Łuków – skorzystało 2 podatników, 

 ze zwolnienia na mocy uchwały nr XV/164/2011 z dnia 17 listopada 2011 r.  

w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego na obszar miasta Łuków –  

1 podatnik, 

 ze zwolnienia na mocy uchwały nr XV/163/2011 z dnia 17 listopada 2011 r.  

w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku leśnego na obszar miasta Łuków –  

1 podatnik  

 

8.  Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 

Podstawy prawne na podstawie których opierała się praca Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 

Urzędu Miasta Łuków w roku 2018: 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego, 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych  osobowych, 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty, 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, 

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. – o finansowaniu zadań oświatowych, 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
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Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. ustawy o sporcie, 

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej,  

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, 

Statut Miasta. 

Uchwała nr XLII/307/2017 Rady Miasta Łuków w sprawie uchwalenia „Rocznego programu 

współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  mogącymi 

realizować zadania pożytku publicznego na 2018 rok”. 

Uchwała nr LII/389/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określania trybu 

i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, 

Uchwała Nr XIII/159/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 6 października 2011 r. w sprawie 

stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 

sportowe, 

Uchwała Nr XI/88/2015 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2015 r. w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości 

artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki, 

Uchwała Nr XLVIII/360/2010 Rady Miasta Łuków z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 

szczegółowego sposobu konsultowania 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, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji, 

Uchwała Nr XLIX/349/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, 

Uchwała Nr XLIX/348/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie określania 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 

przedszkolnym, w prowadzonych przez Miasto Łuków publicznych przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,  

Uchwała Nr L/370/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia sieci 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Miasto Łuków oraz rozporządzeń, zarządzeń Burmistrza Miasta Łuków,  

a także wytycznych i procedur niezbędnych do realizacji zadań wydziału. 
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Stan osobowy w Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Łuków w 2018 r. 

przedstawia się następująco: 1 naczelnik i 4 pracowników (w tym 2 starszych inspektorów  

2 inspektorów). Z dniem 31 stycznia 2018 r. - 1 osoba odeszła na emeryturę, od dnia  

1 kwietnia 2018 r. zatrudniona została - 1 osoba.  

Zadania wydziału : 

1) Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, utrzymywaniem, reorganizacją, likwidacją 

miejskich przedszkoli i szkół oraz tworzenie kadrowych i organizacyjnych warunków do 

realizacji ich zadań statutowych. 

2) Ustalanie sieci przedszkoli i szkół podstawowych oraz ich obwodów. 

3) Rekrutacja dzieci do przedszkoli z wykorzystaniem systemu elektronicznego; 

monitorowanie wolnych miejsc w placówkach. 

4) Nadzór nad przestrzeganiem w placówkach oświatowych zapisów ustawy o systemie 

oświaty oraz ustawy Karta Nauczyciela. 

5) Opracowywanie założeń do projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli, analiza 

projektów organizacyjnych; opiniowanie do zatwierdzenia. 

6) Planowanie i podział środków finansowych otrzymywanych w ramach subwencji 

oświatowej na prowadzenie poszczególnych szkół i placówek. 

7) Analiza materiałów do projektu budżetu jednostek podległych oraz przedstawianie 

Burmistrzowi wniosków w tym zakresie. 

8) Monitorowanie wydatków i analiza budżetu podległych jednostek na podstawie sprawozdań 

finansowych. 

9) Analiza oraz weryfikacja sprawozdań sporządzanych przez podległe jednostki oraz 

opracowywanie zbiorczych zestawień wymaganych przepisami prawa. 

10) Analiza merytoryczna rozliczeń dotacji otrzymywanej przez placówki i szkoły niepubliczne. 

11) Sporządzanie wniosków w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych 

przeznaczonych na oświatę. 

12) Koordynacja ruchu kadrowego nauczycieli we wszystkich szkołach i placówkach. 

13) Prowadzenie spraw dotyczących organizacji wczesnego wspomagania rozwoju i nauczania 

indywidualnego. 

14) Przygotowywanie propozycji rozwiązań na zalecenia po kontrolach szkół i placówek 

oświatowych. 

15) Prowadzenie postępowania zmierzającego do wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół  

i przedszkoli; przygotowanie dokumentów powołujących na te stanowiska. 
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16) Opiniowanie kandydatów na wicedyrektorów. 

17) Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów szkół i przedszkoli. 

18) Wnioskowanie o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli. 

19) Prowadzenie dokumentacji spraw dotyczących dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół  

i ośrodków szkolno-wychowawczych. 

20) Kontrola realizacji obowiązku przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

21) Przekazywanie drogą elektroniczną do MEN i Kuratorium Oświaty w Lublinie danych 

dotyczących placówek oświatowych. 

22) Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników. 

23) Przygotowywanie projektów regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu 

przyznawania nagród dla nauczycieli. 

24) Dokonywanie, w porozumieniu z Kuratorem Oświaty w Lublinie, oceny pracy dyrektorów 

placówek oświatowych. 

25) Prowadzenie spraw związanych z funduszem zdrowotnym nauczycieli. 

26) Prowadzenie spraw dotyczących nadania nauczycielom kontraktowym zatrudnionym  

w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach stopnia awansu zawodowego; 

wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie.   

27) Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie osiągania średnich wynagrodzeń nauczycieli  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 

28) Opracowanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań oświatowych, w tym wyników 

egzaminów zewnętrznych za dany rok szkolny.   

29) Prowadzenie bazy danych w ramach systemu informacji oświatowej oraz obowiązującej 

sprawozdawczości statystycznej. 

30) Przygotowywanie analiz i opracowań z zakresu organizacji i funkcjonowania przedszkoli  

i szkół podstawowych. 

31) Prowadzenie rejestru szkół i placówek niepublicznych działających na terenie miasta. 

32) Przygotowywanie projektów uchwał rady o udzielenie dotacji dla palcówek niepublicznych. 

33) Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli przedszkoli  

i szkół podstawowych. 

34) Realizacja rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”; współpraca   

w tym zakresie ze szkołami. 

35) Przygotowywanie i realizacja porozumień Miasta Łuków z organami administracji 

państwowej i samorządowej w zakresie zadań wydziału. 

36) Przygotowywanie projektów uchwał rady oraz zarządzeń burmistrza w sprawach 
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wynikających z zakresu zadań wydziału. 

37) Przygotowywanie dokumentacji do rozpatrywania skarg i wniosków. 

38) Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z zakresu zadań wydziału. 

39) Przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej z zakresu zadań 

wydziału. 

40) Opiniowanie inicjatyw edukacyjnych i projektów; pomoc w ich realizacji. 

41) Współpraca z instytucjami, organizacjami i związkami zawodowymi w zakresie oświaty. 

42) Naliczanie kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych w mieście. 

43) Analiza i rozliczanie dotacji. 

44) Obciążanie i rozliczanie dotacji z gmin na dzieci uczęszczające do przedszkoli. 

45) Przygotowywanie dla dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta nieposiadających 

osobowości prawnej działających w zakresie oświaty pełnomocnictw do jednoosobowego 

działania oraz prowadzenie ich rejestru. 

46) Nadzorowanie realizacji zadań w zakresie kultury. 

47) Prowadzenie rejestru instytucji kultury. 

48) Upowszechnianie kultury we współpracy z Łukowskim Ośrodkiem Kultury. 

49) Prowadzenie spraw w zakresie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz planowanie środków budżetowych na ten cel : 

 opracowywanie harmonogramów wydatków związanych z działalnością podmiotów nie 

zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku 

ubiegających się o dotację, 

 ogłaszanie konkursu na realizację zadań, 

 informowanie o wynikach konkursu, 

 przygotowywanie umów z podmiotami wyłonionymi w drodze konkursu, 

 przyjmowanie sprawozdań z wykonywania zadań publicznych, 

 nadzór i kontrola nad wydatkowaniem przekazanych dotacji.   

50) Przygotowywanie wniosków o przyznanie stypendiów sportowych i artystycznych. 

51) Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej we współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 

oraz stowarzyszeniami sportowymi. 

 

Wydział, w imieniu Burmistrza, sprawuje nadzór  nad : 

1. Przedszkolami : Integracyjnym nr 1 oraz Miejskimi : nr 2, nr 3, nr 4 i nr 7.  

2. Zespołem Szkolno-Przedszkolnym. 

3. Szkołami Podstawowymi: nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5.  

4. Łukowskim Ośrodkiem Kultury. 
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5. Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Sienkiewicza. 

6. Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. 

 

W wydziale prowadzone są sprawy osobowe dyrektorów placówek oświatowych, w tym 

szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łuków w szczególności: wykonywanie 

czynności związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem dyrektorów; prowadzeniem spraw 

związanych z wynagradzaniem dyrektorów, przygotowywaniem wniosków o nagrody specjalne  

i odznaczenia, urlopu wypoczynkowego dyrektorów oraz urlopu dla poratowania zdrowia.  

W maju 2018 r. Dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 1 w Łukowie złożyła rezygnację 

z pełnionej funkcji – (Zarządzenie Nr 29/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie odwołania  

ze stanowiska dyrektora Przedszkola Integracyjnego nr 1 w Łukowie). Burmistrz wyznaczył 

nauczyciela, który pełnił obowiązki dyrektora przez 3 miesiące. Konkurs na stanowisko 

kandydata na dyrektora został ogłoszony na podstawie Zarządzenia nr 100/2018 Burmistrza 

Miasta Łuków z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata  

na stanowisko dyrektora Przedszkola Integracyjnego nr 1 w Łukowie, ul. ks. dr. Mariana 

Bednarczyka 3 oraz przyjęcia regulaminu konkursu. Konkurs odbył się w dniu  

22 sierpnia 2018 r., podczas którego wyłoniono kandydata, któremu powierzono funkcję 

dyrektora na okres 5 lat szkolnych tj. od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2023 roku.  

Burmistrz Miasta Łuków na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta 

Nauczyciela oraz w oparciu o regulamin określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania  

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 

innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach  

i placówkach prowadzonych przez Radę Miasta Łuków w roku 2009 stanowiący załącznik do 

Uchwały Nr XXX/212/2009 Rady Miasta Łuków z dnia 7 kwietnia 2009 r. (Dz. Urz. 

Województwa Lubelskiego Nr 70 poz. 1694 z dnia 10 czerwca 2009 r.) przyznawał dodatki 

motywacyjne i funkcyjne dyrektorom szkół i przedszkoli. Dodatki funkcyjne i motywacyjne 

zostały przyznane dyrektorom placówek oświatowych na podstawie Zarządzeń Burmistrza 

Miasta Łuków w sprawie określenia stawki procentowej na dany okres - wydano 11 zarządzeń  

w tym zakresie.  

Prowadzono sprawy urlopu wypoczynkowego 10 dyrektorów szkół i przedszkoli - w oparciu  

o plan urlopów.  
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Burmistrz Miasta Łuków występował o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów szkół  

i przedszkoli. Przyznane zostały 2 nagrody - nagroda Ministra Edukacji Narodowej oraz nagroda 

Kuratora Oświaty w Lublinie.  

Ponadto Burmistrz przyznał 14 nagród dla nauczycieli z łukowskich szkół i przedszkoli  

w oparciu o regulamin przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród. Nagrody 

pieniężne, oraz dyplomy za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zostały wręczone 

nauczycielom podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej.  

Przyznano 1 nagrodę jubileuszową dyrektorowi za 35 lat pracy.  

W 2018 r. rozpoczętego procedurę dokonania w porozumieniu z Kuratorem Oświaty  

w Lublinie oceny pracy dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Łukowie. Ocena pracy nie 

została zakończona, ponieważ Pani dyrektor złożyła wniosek o udzielenie urlopu  

dla poratowania zdrowia.  

Burmistrz Miasta udzielił w 2018 roku dyrektorom jednostek organizacyjnych miasta Łuków 

nieposiadających osobowości prawnej działających w zakresie oświaty pełnomocnictw  

do jednoosobowego działania. Pełnomocnictwa zostały udzielone na podstawie Zarządzeń 

Burmistrza Miasta Łuków. Udzielono łącznie 13 pełnomocnictw (dyrektorom jednostek 

oświatowych, nauczycielom zastępującym dyrektora na czas nieobecności, oraz nauczycielom 

pełniącym obowiązki dyrektora). Cofnięto 1 pełnomocnictwo w związku z odwołaniem  

ze stanowiska dyrektora.  

W 2018 r. do Burmistrza Miasta Łuków wpłynęły 4 wnioski o podjęcie postępowania 

egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Przeprowadzona 

została procedura administracyjna, w tym egzamin przed komisją powołaną na podstawie 

Zarządzenia Nr 84/2018 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy  

na stopień nauczyciela mianowanego. Wydane zostały 4 decyzje administracyjne – Akty nadania 

stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Decyzje zostały wydane  

w ustawowym terminie, nie odnotowano odwołania od decyzji. Stopień realizacji – zakończony.  

Zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w budżecie organu prowadzącego szkoły 

wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 

1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

Nauczyciele otrzymują dofinansowanie na podstawie regulaminów obowiązujących, w każdej 

placówce. Dzięki tej formie pomocy finansowania nauczyciele mogą uzyskiwać wyższe 

kwalifikacje, nabywać uprawnienia do nauczania kilku przedmiotów lub doskonalić posiadane 

umiejętności. W oparciu o wnioski dyrektorów oraz plan doskonalenia zawodowego środki na 
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powyższy cel zostały określone w Zarządzeniu Nr 3/2018 Burmistrza Miasta Łuków z dnia  

8 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane 

przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2018 roku. Do dnia 31 marca 2018 r. 

dyrektorzy szkół i przedszkoli złożyli sprawozdania z wykorzystania środków na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli za rok poprzedni. 

Burmistrz Miasta Łuków wraził zgodę na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla 

7 uczniów łukowskich szkół podstawowych, na podstawie ustawy Prawo oświatowe oraz 

rozporządzenia w tym zakresie, w oparciu o złożone wnioski dyrektorów oraz orzeczenia  

o potrzebie indywidualnego nauczania wydane uczniom przez Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną w Łukowie.  

W roku 2018 została przeprowadzona rekrutacja dzieci do przedszkoli miejskich oraz 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019. Rekrutacja 

została przeprowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego – Zarządzenie Nr 11/2018 

Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie elektronicznego naboru dzieci do 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto 

Łuków, oraz w oparciu o podpisana umowę z firmą Vulcan Sp. z. o. o.  Rekrutacja była 

prowadzona na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 59 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/244/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Łuków, oraz w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza 

Miasta Łuków z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu oraz 

szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  

w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Miasto Łuków. 

Przeprowadzona została również rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 

2018/2019. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód kandydaci 

przyjmowani byli na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzieży zamieszkałej  

w obwodzie. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, mogli być 

przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jeżeli dana szkoła 

podstawowa nadal dysponowała wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane były 

pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXXIV/245/2017 Rady Miasta Łuków  

z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą 
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punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 

do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łuków. Rekrutacja do 

klas I szkół podstawowych prowadzona była na podstawie Zarządzenia Nr 9/2018 Burmistrza 

Miasta Łuków z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu oraz 

szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  

w postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto 

Łuków. 

Wszystkim dzieciom biorącym udział w rekrutacji zostały zapewnione miejsca  

w publicznych i niepublicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych na terenie miasta Łuków. Informacja w tej sprawie został przekazana m-cu 

październiku 2018 r.  do Lubelskiego Kuratora Oświaty.  

W roku szkolnym 2017/2018 na bieżąco kontrolowana była realizacja obowiązku 

przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z terenu miasta Łuków. 

We wrześniu 2018 r. Burmistrz Miasta Łuków przedstawił Radzie Miasta Łuków 

sprawozdanie w zakresie realizacji zadań oświatowych, w tym wyników egzaminów 

zewnętrznych oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty za rok 

szkolny 2017/2018. Sprawozdanie zostało przyjęte na sesji Rady Miasta Łuków. 

Podjęta Uchwała Nr XLIX/349/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 1 marca 2018 r.  

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia  

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wskazała zasady udzielania i rozmiar obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły 

oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, za także nauczycielowi, 

który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie. Organ prowadzący określił również 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w ilości 22 godzin.  

Uchwała Nr XLIX/348/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie 

określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez Miasto Łuków publicznych 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, wskazała 

obowiązujący dzienny wymiar godzin bezpłatnego nauczania wychowania i opieki w wymiarze 

5 godzin przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, oraz zwolniła z opłaty trzecie  
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i każde dziecko z tej samej rodziny uczęszczające do przedszkola, oddziału przedszkolnego,  

a także zwolniła z opłaty dziecko posiadające orzeczenie o potrzebnie kształcenia specjalnego 

lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną.   

Uchwała Nr L/370/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 29.03.2018 r. w sprawie ustalenia 

sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Miasto Łuków miała charakter porządkowy i podyktowana była 

koniecznością formalnego usystematyzowania sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych w oparciu o przepisy Prawa oświatowego.  

Na terenie miasta Łuków funkcjonuje sześć publicznych przedszkoli i jeden oddział 

przedszkolny w szkole podstawowej. Są one usytuowane w sposób umożliwiający wszystkim 

dzieciom zamieszkałym na terenie miasta Łuków możliwość korzystania z wychowania 

przedszkolnego oraz spełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego 

uwzględniając drogę dziecka do szkoły.  

Bazy danych oświatowych prowadzone były w zakresie wynikającym z ustawy z dnia  

15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej (Dz.U z 2018 r., poz. 1900 ze zm.).  

Koordynowano działania i prowadzono nadzór w tym zakresie nad placówkami oświatowymi, 

dla których organem prowadzącym jest Miasto Łuków. W roku 2018 System Informacji 

Oświatowej funkcjonował dwutorowo - w wersji tzw. starego SIO oraz w wersji 

zmodernizowanej, tzw. nowego SIO. Do Kuratorium Oświaty w Lublinie przekazano 

sprawozdanie SIO wg stanu na dzień 31 marca, 10 września oraz 30 września. Nowe SIO 

wymaga gromadzenia danych na bieżąco.  

 

Miasto Łuków zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe prowadzi ewidencję szkół i placówek niepublicznych i publicznych, działających na 

jego terenie. Poniższa tabela przedstawia liczbę szkół i placówek publicznych i niepublicznych 

wraz z ogólną liczbą dzieci, które do nich uczęszczają według stanu na 30 września 2018 r. 

Ogólna liczba dzieci w publicznych i niepublicznych szkołach, przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych. 
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Lp. Nazwa Ogólna 

liczba dzieci 

1.  Przedszkole Integracyjne nr 1 w Łukowie 109 

2.  Przedszkole Miejskie nr 2 w Łukowie 139 

3.  Przedszkole Miejskie nr 3 w Łukowie 138 

4.  Przedszkole Miejskie nr 4 Fantazja w Łukowie 139 

5.  Przedszkole Miejskie nr 6 w Łukowie 145 

6.  Przedszkole Miejskie nr 7 Szczęśliwa Siódemka w Łukowie 137 

7.  Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 5 w Łukowie 93 

8.  Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Bajkowy Raj z 

Oddziałami Integracyjnymi 

74 

9.  Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca 35 

10.  Niepubliczne Przedszkole Integracyjne 22 

11.  Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek 105 

12.  Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA 119 

13.  Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Katarzyna Jakubiak 108 

14.  Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” 30 

15.  Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Wesoła Nutka 37 

 Razem przedszkola publiczne i niepubliczne 1430 

16. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łukowie Szkoła Podstawowa nr 1  1019 

17. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. 

Stanisława Konarskiego w Łukowie 

487 

18. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łukowie 209 

19. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie    645 

20. Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie 697 

21. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w 

Łukowie 

42 

 Razem szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne 3099 

 

Dane ze sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30.09.2018 r. 

Ogólna liczba dzieci i oddziałów w przedszkolach publicznych i niepublicznych oraz oddziałach 

przedszkolnych. 
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Klasa Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Poniżej „0” 1008 50,65 

„0” 422 21,35 

Suma 1430 72 

 

Dane ze sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30.09.2018 r. 

 

Ogólna liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych 

Klasa Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

I 351 16,00 

II 390 18,00 

III 151 8,00 

IV 417 19,00 

V 455 20,00 

VI 311 14,00 

VII 358 17,00 

VIII 327 15,00 

Suma 2760 127,00 

 

Dane ze sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30.09.2018 r. 

 

Ogólna liczba  uczniów i oddziałów w gimnazjach  

Klasa Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

I 0 0,00 

II 0 0,00 

III 339 14,00 

Suma 339 14,00 

 

Dane ze sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30.09.2018 r. 

W placówkach oświatowych zatrudniano 482 nauczycieli, którzy realizowali 440,90 

nauczycielskich etatów przeliczeniowych. Poniższe zestawienie ilustruje wymiar zatrudnienia  

w podziale na stopień awansu zawodowego nauczycieli. 
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Dane ze sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30.09.2018 r. 

Dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania szkół i placówek zatrudnieni byli  

w łukowskich szkołach i placówkach pracownicy administracji i obsługi. Przeciętna liczba 

pracowników nie będących pedagogicznymi, według stanu na 30 września 2018 r., wyniosła 175 

osób. 

Na podstawie Uchwały nr XLVI/332/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 15 grudnia 2017 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów 

oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

w roku 2018 udzielono dotacji dla 8 przedszkoli oraz jednej szkoły podstawowej. 

Do dnia otrzymania metryczki subwencji oświatowej miasto Łuków przekazywało 

dotację na jednego ucznia w wysokości obowiązującej w 2017 r., a po otrzymaniu metryczki 

subwencji oświatowej na 2018 r. wysokość udzielonej dotacji w 2018 r. została zaktualizowana. 

Podstawową kwotę dotacji obliczono zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 27 października 2017 r.  

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2203 ze zm.). Na podstawie art. 44 

ustawy dokonano aktualizacji  podstawowej kwoty dotacji w kwietniu (miesiącu pierwszej 

aktualizacji) oraz w październiku. Zaktualizowane kwoty podano do publicznej wiadomości  

zgodnie z art. 46 ustawy. Poniższa tabela przedstawia ostatnią aktualizację PKD. 

 

Aktualizacja z dnia 29 października 2018 r. 

1.  zaktualizowana wysokość podstawowej kwoty dotacji dla 

przedszkoli 

9 084,01 zł/rok 

2. zaktualizowana wysokość podstawowej kwoty dotacji dla 

przedszkoli niepublicznych 

6 813,01 zł/rok 

3.  zaktualizowana wysokość podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów 

przedszkolnych 

5 035,19 zł/rok 

ogółem bez 

stopnia 

stażysta kontrakto

wy 

mianowa

ny 

dyplomow

any zatrudnienie w 

pełnym 

wymiarze  

 

 

394 6 16 67 67 238 

za
tr

u
d
n
ie

n
ie

 w
 

n
ie

p
eł

. 
w

y
m

ia
rz

e 
 liczba 88 3 3 36 20 26 

w tym 

etatu 

46,90 1,63 0,41 23,15 8,83 12,88 

Razem etaty: 440,90 7,63 16,41 90,15 75,83 250,88 
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4. statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez 

Miasto Łuków  

816,67 

5. statystyczna liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych 

prowadzonych przez Miasto Łuków  

90,33 

6. statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem 

rozwoju  

19,33 

 

Zestawienie planu i jego wykonania z dotacji podmiotowej w roku 2018 dla niepublicznych placówek. 

 

l.p. 

 

 

Rozdz. 

 

Przeznaczenie dotacji 

Kwota dotacji 

 

Plan 

 

Wykonanie 

1 3 5 7 8 

1. 80104 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

Niepublicznego Przedszkola Sióstr 

Nazaretanek 

825 260,00 825 257,56 

2. 80104 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

Niepublicznego Przedszkola „Jaś i 

Małgosia” 

204 400,00 204 390,00 

3. 80104 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy 

Raj” 

253 860,00 253 853,76 

4. 80104 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

Niepublicznego Przedszkola 

Artystycznego KOALA 

833 179,00 833 177,18 

5. 80104 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

Niepublicznego Przedszkola 

Integracyjnego 

634 842,00 634 838,77 

6. 80104 

Dotacja podmiotowa  

z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola 

Muzycznego „Wesoła Nutka” 

300 656,00 300 647,50 

7. 80104 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

Niepublicznego Przedszkola 

Integracyjnego Zgromadzenia Sióstr 

Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo 

136 484,00 136 476,53 

8. 80104 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

Niepublicznego Przedszkola Mały 

Odkrywca 

218 800,00 218 748,68 

   3 407 480,50 3 407 389,98 
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l.p. 

 

 

Rozd

z. 

 

Przeznaczenie dotacji 

Kwota dotacji 

 

Plan 

 

Wykonanie 

1 3 5 7 8 

1. 80101 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Przysposabiającymi do Pracy  

104 588,00 104 557,05 

2. 80110 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Przysposabiającymi do Pracy 

187 420,00 187 108,32 

3. 80149 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

Niepublicznego Przedszkola 

Językowego „Bajkowy Raj” 

507 833,00 507 806,32 

4. 80149 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

Niepublicznego Przedszkola 

Integracyjnego 

1 024 022,00 1 023 808,79 

5. 80149 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

Niepublicznego Przedszkola 

Muzycznego „Wesoła Nutka” 

154 846,00 154 552,98 

6. 80149 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

Niepublicznego Przedszkola 

Integracyjnego Zgromadzenia Sióstr 

Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo 

158 614,00 158 411,28 

7. 80149 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

Niepublicznego Przedszkola 

Artystycznego KOALA 

210 805,00 210 775,03 

8. 85404 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

Niepublicznego Przedszkola Sióstr 

Nazaretanek 

2 712,00 2 700,06 

9. 85404 

Dotacja podmiotowa  z budżetu dla 

Niepublicznego Przedszkola 

„Bajkowy Raj” 

47 210,00 47 206,08 

10. 85404 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

Niepublicznego Przedszkola 

Artystycznego KOALA 

29 135,00 29 127,65 
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11. 85404 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

Niepublicznego Przedszkola 

Integracyjnego 

95 626,00 95 604,32 

12. 85404 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

Niepublicznego Przedszkola 

Muzycznego „Wesoła Nutka” 

14 770,00 14 752,83 

13. 85404 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

Niepublicznego Przedszkola 

Integracyjnego Zgromadzenia Sióstr 

Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo 

15 035,00 15 024,22 

   2 552 616,00 2 551 434,93 

 

Subwencja oświatowa  na rok 2018  zgodnie z pismem Ministra Finansów  

nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13.02.2018 r. wynosiła 24 288 957,00 zł i została podzielona zgodnie 

z Metryczką subwencji oświatowej 2018 r.  

Z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębnia się zgodnie z art.  

28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,4 %. Rezerwą części 

oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych,  

po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz reprezentacji 

jednostek samorządu terytorialnego.  

W 2018 r. złożono następujące wnioski dotyczące zwiększenia subwencji oświatowej: 

- wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w roku 2018  

z tytułu doposażenia pomieszczeń do nauki w meble w gimnazjach publicznych prowadzonych 

przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących jako szkoły samodzielne, 

przekształcanych w szkoły podstawowe na kwotę 44 082,00 Szkoła Podstawowa nr 2  

z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Łukowie). Przyznana 

kwota ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej  na ww. zadanie wynosiła 

30 000,00 zł  

- wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w roku 2018  

z tytułu dofinansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne 

nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w szkołach publicznych 

prowadzonych przez jst. Na kwotę 38 000,00 zł (Szkoła Podstawowa nr 4 w Łukowie) – 

rozpatrzony negatywnie (błędne kryterium) 

- wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w roku 2018  

z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 

programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych na kwotę 70 333,00 zł 
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(Szkoła Podstawowa nr 5). Przyznana kwota ze środków rezerwy części oświatowej subwencji 

ogólnej  na ww. zadanie wynosiła 67 429,00 zł  

- wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w roku 2018  

z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów 

przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej 

subwencji ogólnej na 2018 r. na kwotę 195 892,00 zł. Przyznana kwota ze środków rezerwy 

części oświatowej subwencji ogólnej  na ww. zadanie wynosiła 128 544,00 zł. 

- wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w roku 2018  

z tytułu dofinasowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli na 

kwotę 36 846,00 zł. Przyznana kwota ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej  

na ww. zadanie wynosiła 5 448,00 zł 

- wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w roku 2018  

z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów 

przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej 

subwencji ogólnej na 2018 r. na kwotę 103 088,00 zł. Przyznana kwota ze środków rezerwy 

części oświatowej subwencji ogólnej  na ww. zadanie wynosiła 40 181,00 zł. 

Zgodnie z art. 30a Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r poz.967 ze zm.) do dnia 20 stycznia 

2019 r. przeprowadzono analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na 

wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa 

w art. 30 ust. 3 Karta Nauczyciela, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 

W wyniku nieosiągnięcia w roku 2018 wysokości średnich wynagrodzeń ustalono kwotę 

różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w 2018 roku,  

a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli. Kwota różnicy podzielona została  między 

nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku 2018, w placówkach 

prowadzonych przez Miasto Łuków i wypłacona została w terminie do dnia 31 stycznia 2019 

roku w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie do okresu 

zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, zapewniając 

osiągnięcie średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.  

Kwota wypłaconego jednorazowego dodatku uzupełniającego za rok 2018 wyniosła  

167 357,85 zł. 

Zadaniem realizowanym w roku 2018 była również kontrola obowiązku szkolnego 

i obowiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie w wieku od 7 lat  

do ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum (16lat), a obowiązkowi nauki uczniowie  

w wieku 16-18 lat. Kontroli spełniania obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy szkół 

podstawowych w obwodach, których zamieszkują uczniowie, a obowiązku nauki gmina. 

W wymienionym okresie wszyscy zobowiązani uczniowie realizowali obowiązek szkolny  

i nauki. 
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Programy rządowe realizowane przez wydział  

Aktywna tablica 

Program „Aktywna tablica” był realizowany w ramach Rządowego programu rozwijania 

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych. 

W programie „Aktywna tablica” uczestniczyło 5 szkół podstawowych, każda ze szkół  

ze skutkiem pozytywnym zakwalifikowała się do programu. Pozyskano łącznie 70 000 zł przy 

łącznym wkładzie własnym 17 500 zł. W ramach programu do każdej ze szkół zostały zakupione 

interaktywne pomoce dydaktyczne w postaci tablic i monitorów interaktywnych. 

Wyprawka szkolna 

Rządowy program pomocy uczniom w 2018 „Wyprawka szkolna” był realizowany na podstawie 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych 

warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów 

edukacyjnych (Dz. U. poz. 1796).  

Program Wyprawka szkolna dotyczył dofinansowania zakupu podręczników i materiałów 

edukacyjnych do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub 

podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego t.j.: 

1. słabowidzący, 

2. niesłyszący, 

3. słabosłyszący, 

4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

5. z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7, 

Program dotyczył uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klasy III 

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, 

klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II 

stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej 

szkoły baletowej lub liceum plastycznego. 

W programie „Wyprawka szkolna” uczestniczyło 4 szkoły ponadpodstawowe.  Z programu 

skorzystało 65 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, którym zostały 

zwrócone środki pieniężne za zakup podręczników na łączną kwotę 17.078,15 zł.  
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Program podręcznikowy 

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe jest 

realizowana na podstawie art. 55 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2017, poz. 2203) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół  

w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w2018 r. 

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 

wyniosła w 2018 roku  322 113,71 zł. Z programu korzystało 6 szkół (szkoły podstawowe  

i gimnazja) w których uczy się 3582 uczniów. 

Ponadto wykorzystano 1% kosztów obsługi zadania w wysokości 3.180,95 zł. Z pozyskanych 

środków zakupiono dla Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu materiały i akcesoria biurowe oraz 

drukarkę. 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół. 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół jest realizowany na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)  

W roku 2018 zostało zawartych 38 umów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych na dowożenie 

dzieci niepełnosprawnych do szkół. Na podstawie zawartych umów wydatkowano 34 742,84 zł. 

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek realizowane było na podstawie  

2 porozumień zawartych z Powiatem Łukowskim. Na podstawie zawartych porozumień 

wydatkowano 4 905,55 zł. 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika jest realizowane na podstawie 

art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. 

zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018, poz. 2010 t. j.). 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika na naukę zawodu i przyuczenie 

do wykonywania określonej pracy przyznawane jest po spełnieniu określonych warunków.  

W roku 2018 wydano 36 decyzji przyznających dofinansowanie kosztów kształcenia 

młodocianego pracownika na łączną kwotę 210 836,62 zł.   

Wydano 22 decyzje przyznające dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika  

z tytułu nauki zawodu na łączną kwotę 152 416,62 zł oraz 14 decyzji przyznających 

dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika z tytułu przyuczenia do zawodu 

na łączną kwotę 58 420,00 zł. 
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Zadania  realizowane w zakresie kultury i sportu 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

Miasto Łuków od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, udzielając im wsparcia 

zarówno materialnego jak organizacyjnego. W roku 2018, zgodnie z przyjętą uchwałą nr 

XLII/307/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 31.10.2017 r. sprawie uchwalenia „Rocznego 

programu współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2018 rok” Łuków przyjął następujące 

zadania priorytetowe w następujących zakresach: 

1. Pomocy społecznej:  

1) Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych 

rodzin i osób.  

2. Turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, działalności na rzecz dzieci 

i młodzieży:  

1) organizowania aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży związanego z poznawaniem 

najpiękniejszych zakątków kraju;  

2) działań sprzyjających budowaniu właściwych postaw moralnych dzieci i młodzieży;  

3) organizowania wycieczek do miejsc związanych z historią i tradycją naszego regionu;  

4) promocja walorów turystycznych, kulturowych, gospodarczych oraz dorobku społecznego 

mieszkańców Ziemi Łukowskiej;  

5) wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych wśród młodzieży;  

6) wsparcie rozwoju kompetencji społecznych dzieci i młodzieży.  

3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:  

1) prowadzenia działań na rzecz rozwoju kultury przez organizację konkursów, wystaw czy 

koncertów artystycznych;  

2) promowania i wspierania pracy twórczej wśród dzieci i młodzieży;  

3) działania związane z aktywizacją seniorów.  

4. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:  

1) współdziałania z klubami sportowymi i organizacjami na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży  

w różnych dyscyplinach sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym;  

2) współorganizowania i organizowania zawodów sportowych, imprez sportowo -

rekreacyjnych oraz wspieranie działań z zakresu sportów osób niepełnosprawnych.  

5. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:  

1) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;  

2) przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom od innych substancji psychoaktywnych;  
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3) zapobieganie uzależnieniom behawioralnym;  

4) kształtowanie umiejętności interpersonalnych u dzieci i młodzieży;  

5) przeciwdziałanie przemocy;  

6) przeciwdziałania negatywnym skutkom używania alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych wpływających na bezpieczeństwo w ruchu drogowym;  

7) tworzenie i promocja w różnych środowiskach kreatywnych rozwiązań metodycznych  

w zakresie profilaktyki.  

6. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:  

1) wsparcie działania Rad Rodziców oraz szkolenia, tutoring dla rodziców z zakresu edukacji  

i wychowania. 

Działając na podstawie w/w przepisów, w roku 2018 Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 

zrealizował dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań miasta o charakterze pożytku 

publicznego. 

W dniu 9 stycznia 2018 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań miasta o 

charakterze pożytku publicznego w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. 

Środki finansowe przeznaczone do realizacji w konkursie wyniosły 379 000 zł. 

Konkurs dotyczył następujących zadań: 

1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Zespołu 

Szkolno - Przedszkolnego w Łukowie - kwota zabezpieczona do 8 000 zł, 

Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2018 r. 

2) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły 

Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie - kwota zabezpieczona   

do 5 000 zł, 

Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2018 r. 

3) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły 

Podstawowej nr 5 w Łukowie - kwota zabezpieczona do 4 000 zł, 

Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2018 r. 

4) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły 

Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie - kwota zabezpieczona do  

4 000zł, 

Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2018 r. 

5) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Łukowie - kwota zabezpieczona do 4 000 zł, 

Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2018 r. 
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6) Prowadzenie sekcji piłki ręcznej - szkolenie i udział w zawodach - kwota zabezpieczona  

do 25 000 zł, 

Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 15 grudnia 2018 r. 

8) Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej, obejmujące min. 5 grup 

szkoleniowych  w różnych kategoriach wiekowych, szkolenie i współzawodnictwo sportowe  

w podnoszeniu ciężarów i kulturystyce, w zapasach, w boksie, piłce siatkowej, tenisie 

ziemnym zgłoszonych w okręgowych związkach sportowych - kwota zabezpieczona do 290 

000 zł, 

Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 31 grudnia 2018 r. 

8) Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych - kwota 

zabezpieczona do 5 000 zł, 

Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2018 r. 

9) Prowadzenie sekcji pływackiej - szkolenie i udział w zawodach - kwota zabezpieczona  

do 10 000 zł, 

Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2018 r. 

10) Szkolenie w zakresie piłki nożnej chłopców do wieku trampkarza młodszego na bazie 

miejskich szkół podstawowych (min. 3 grupy szkoleniowe w różnych kategoriach wiekowych). 

- kwota zabezpieczona do 20 000 zł, 

Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2018 r. 

11) Działalność mająca na celu popularyzację biegania, postaw prozdrowotnych z zakresu 

aktywności fizycznej integrującą społeczność lokalną oraz charytatywnych. - kwota 

zabezpieczona do 4 000 zł, 

Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 31 grudnia 2018 r. 

W dniu 31 stycznia 2018 r., zgodnie z treścią ogłoszenia dokonano rozstrzygnięcia konkursu. 

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu zostali wybrani następujący oferenci: 

1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie  

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łukowie - kwota zabezpieczona do 8 000 zł, 

Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2018 r. 

- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”. 

2) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie  

Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie - kwota zabezpieczona  

do 5 000 zł, 

Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2018 r. 

- Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łukowie. 
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3) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie  

Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie - kwota zabezpieczona do 4 000 zł, 

Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2018 r. 

- Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łukowie. 

4) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły 

Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie - kwota zabezpieczona do 4 000zł, 

Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2018 r. 

- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Łukowie. 

5) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Łukowie - kwota zabezpieczona do 4 000 zł, 

Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2018 r. 

- Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” w Łukowie. 

6) Prowadzenie sekcji piłki ręcznej - szkolenie i udział w zawodach - kwota zabezpieczona  

do 25 000 zł, 

Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 15 grudnia 2018 r. 

- Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Łukovia Łuków. 

7) Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej, obejmujące min. 5 grup 

szkoleniowych w różnych kategoriach wiekowych, szkolenie i współzawodnictwo sportowe  

w podnoszeniu ciężarów i kulturystyce, w zapasach, w boksie, piłce siatkowej, tenisie ziemnym 

zgłoszonych w okręgowych związkach sportowych - kwota zabezpieczona do 290 000 zł, 

Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 31 grudnia 2018 r. 

- Łukowski Klub Sportowy „Orlęta Łuków”. 

8) Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych - kwota 

zabezpieczona  

do 5 000 zł, 

Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2018 r. 

- Klub Sportowy Głuchych „Hetman” - 3 000 zł 

- Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” OPP - 2 000 zł 

9) Prowadzenie sekcji pływackiej - szkolenie i udział w zawodach - kwota zabezpieczona  

do 10 000 zł, 

Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2018 r. 

- Międzyszkolny Klub Sportowy „Delfinek”. 

10) Szkolenie w zakresie piłki nożnej chłopców do wieku trampkarza młodszego na bazie 

miejskich szkół podstawowych (min. 3 grupy szkoleniowe w różnych kategoriach wiekowych). - 

kwota zabezpieczona do 20 000 zł, 
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Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2018 r. 

- Łukowskie Stowarzyszeni Rozwoju – 10 000 zł 

- Dziecięca Akademia Futbolu „DAF” w Łukowie – 10 000 zł 

11) Działalność mająca na celu popularyzację biegania, postaw prozdrowotnych z zakresu 

aktywności fizycznej integrującą społeczność lokalną oraz charytatywnych. - kwota 

zabezpieczona do 4 000 zł, 

Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 31 grudnia 2018 r. 

- Fundacja Cegiełkowo Pasja i Pomoc. 

W dniu 7 lutego 2018 r. Burmistrz Miasta Łuków ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na 

realizację zadań miasta o charakterze pożytku publicznego. Tym razem w zakresie turystyki i 

krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego. 

Konkurs dotyczył następujących zadań: 

I. w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży - kwota 

zabezpieczona do  11 000 zł 

1) Formy aktywności dla młodzieży, kształtujące postawy aktywności społecznej, umiejętności 

interpersonalne - kwota zabezpieczona do 8 000 zł, 

Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2018 r. 

2) Zorganizowanie wycieczki integracyjnej  dla dzieci i młodzieży do miejsc związanych  

z historią i tradycją naszego regionu - kwota zabezpieczona do 3 000 zł, 

Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 czerwca 2018 r. 

II.  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - kwota 

zabezpieczona do 50 000 zł 

1) Popularyzacja muzyki orkiestrowej, organizowanie i udział w koncertach z okazji świąt 

narodowych i innych uroczystościach oraz promocja Miasta Łuków - kwota zabezpieczona  

do 10 000 zł, 

Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 31 grudnia 2018 r. 

2) Organizacja zajęć tanecznych (taniec nowoczesny) dla dzieci i młodzieży,  udział w zawodach 

tanecznych oraz  imprezach organizowanych przez Miasto - kwota zabezpieczona do 5 000 zł, 

Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 31 grudnia 2018 r. 

3) Organizacja zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży, udział w imprezach organizowanych 

przez Miasto - kwota zabezpieczona do 5 000 zł, 

Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 31 grudnia 2018 r. 

4) Organizacja zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży oraz popularyzacja muzyki, tańców 

ludowych - kwota zabezpieczona do 25 000 zł, 
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Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 15 grudnia 2018 r. 

5) Działania na rzecz aktywności społeczno – kulturalnej osób starszych - kwota zabezpieczona  

do 5 000 zł, 

Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 31 grudnia 2018 r. 

W dniu 5 marca 2018 r. dokonano rozstrzygnięcia konkursu. Zostali wybrani niżej wymienieni 

oferenci: 

I. w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży - kwota 

zabezpieczona do  11 000 zł 

1) Formy aktywności dla młodzieży, kształtujące postawy aktywności społecznej, umiejętności 

interpersonalne - kwota zabezpieczona do 8 000 zł, 

Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2018 r. 

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca ZHP Łuków – 8 000 zł 

2) Zorganizowanie wycieczki integracyjnej  dla dzieci i młodzieży do miejsc związanych  

z historią i tradycją naszego regionu - kwota zabezpieczona do 3 000 zł, 

Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 czerwca 2018 r. 

Łukowskie Stowarzyszenie Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin „Labirynt – 3000 zł 

II.  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - kwota 

zabezpieczona do 50 000 zł 

1) Popularyzacja muzyki orkiestrowej, organizowanie i udział w koncertach z okazji świąt 

narodowych i innych uroczystościach oraz promocja Miasta Łuków - kwota zabezpieczona  

do 10 000 zł, 

Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 31 grudnia 2018 r. 

Towarzystwo Muzyczne im. Antoniego Próchniewicza w Łukowie – 10 000 zł 

2) Organizacja zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży, udział w imprezach organizowanych 

przez Miasto - kwota zabezpieczona do 5 000 zł, 

Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 31 grudnia 2018 r. 

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Nasz Region” – 5 000 zł 

3) Organizacja zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży oraz popularyzacja muzyki, tańców 

ludowych - kwota zabezpieczona do 25 000 zł, 

Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 15 grudnia 2018 r. 

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej – 25 000 zł 

5) Działania na rzecz aktywności społeczno – kulturalnej osób starszych - kwota zabezpieczona  

do 5 000 zł, 

Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 31grudnia 2018 r. 

Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” OPP – 2 500 zł 
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Fundacja „Wspólny Los” – 2 500 zł 

Poza opisanymi otwartymi konkursami ofert Wydział Edukacji, Kultury i Sportu zlecił 

dodatkowe zadania publiczne, działając na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

Pierwszym z nich było zadanie pod nazwą: „Koncert młodzieżowej orkiestry 

akordeonowej „Arti sentemo” dla mieszkańców Miasta Łuków z okazji 100-lecia odzyskania 

przez Polskę niepodległości.” Podmiotem realizującym zadanie było Łukowskie Stowarzyszenie 

Artystyczne im. Henryka Rick-Wiśniewskiego. Oferta w/w podmiotu wpłynęła 21.05.2018 r. - 

kwota wnioskowanej dotacji wynosiła 3000 zł. Burmistrz Miasta Łuków, uznał jej celowość  

i zlecił oferentowi wykonanie zadani publicznego, po wcześniejszym zamieszczeniu oferty  

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków,  

ul. Piłsudskiego 17. 

Drugim zadaniem realizowanym w oparciu o art. 19a Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. było zadanie pod nazwą: „Łuków, 

dobre miejsce dla sportu. Organizacja XI Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej chłopców”, 

realizowane przez Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju. Oferta w/w podmiotu wpłynęła 

05.06.2018 r. - kwota wnioskowanej dotacji wynosiła 7000 zł. Burmistrz Miasta Łuków, uznał 

jej celowość i zlecił oferentowi wykonanie zadania publicznego, po wcześniejszym 

zamieszczeniu oferty w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17. 

Mając na celu zachowania ciągłości oraz dalszej współpracy z organizacjami 

pozarządowymi 7 września 2018 roku rozpoczęto konsultacje społeczne w sprawie projektu 

Rocznego Programu współpracy na rok 2019. Działając na podstawie Uchwały  

Nr XLVIII/360/2010 Rady Miasta Łuków z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 

szczegółowego sposobu konsultowania 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, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji przesłano za pośrednictwem poczty elektronicznej 

projekt Programu współpracy na rok 2019 do 24 organizacji samorządowych.  

W dniu 19 grudnia 2018 roku, Roczny Program Współpracy Miasta Łuków z organizacjami 

pozarządowymi na 2019 rok został przyjęty przez Radę Miasta Łuków. 

Kolejnym z zadań jakie jest realizowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu jest 

program wspierania sportowców oraz trenerów. W tym celu, każdego roku przydzielane  

są stypendia sportowe oraz nagrody dla trenerów za osiągnięte wyniki sportowe. 

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród zostały określone  
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w Uchwale nr XIII/159/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 6 października 2011 r. w sprawie 

stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 

sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 r. Nr 181, poz. 2855) ze zmianą wprowadzoną 

Uchwałą Nr XI/87/2015 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XIII/159/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 6 października 2011 r. w sprawie 

stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 

sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r., poz.3206). 

W roku 2018 Burmistrz Miasta Łuków, poprzez wydanie decyzji administracyjnych, 

przyznał stypendia sportowe 25 zawodnikom. Byli to: 

L.p. Imię i nazwisko Dyscyplina Kwota 

stypendium 

1. Jakub Strzyżewski Kickboxing 150 zł brutto 

2. Marta Pawlikowska Kickboxing 150 zł brutto 

3. Natalia Zarzycka Kickboxing 150 zł brutto 

4. Martyna Czerepińska Kickboxing 150 zł brutto 

5. Dorian Siekierzyński Kickboxing 150 zł brutto 

6. Amelia Wasilewska Kickboxing 150 zł brutto 

7. Bartosz Prusinowski Kickboxing 150 zł brutto 

8. Marcin Izdebski Podnoszenie ciężarów 500 zł brutto 

9. Patryk Czerwonogrodzki Podnoszenie ciężarów 300 zł brutto 

10. Bartłomiej Bajora Podnoszenie ciężarów 200 zł brutto 

11. Jakub Sadło Podnoszenie ciężarów 100 zł brutto 

12. Łukasz Boncik Podnoszenie ciężarów 250 zł brutto 
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13. Bartosz Boncik Podnoszenie ciężarów 300 zł brutto 

14. Łukasz Ławecki Podnoszenie ciężarów, 

dwubój olimpijski 

200 zł brutto 

15. Małgorzata Zalewska Pływanie 100 zł brutto 

16. Jakub Rożen Piłka nożna 250 zł brutto 

17. Weronika Orzełowska Piłka nożna 200 zł brutto 

18. Dorota Kopyść Zapasy kobiet 250 zł brutto 

19. Norbert Lisiewski Zapasy – styl klasyczny i 

wolny 

180 zł brutto 

20. Izabela Wałachowska Zapasy kobiet 100 zł brutto 

21. Sebastian Wałachowski Zapasy – styl klasyczny i 

wolny 

100 zł brutto 

22. Jakub Gryczka Zapasy styl klasyczny 100 zł brutto 

23. 

 

Szymon Suska Szachy klasyczne, 

szybkie, błyskawiczne 

200 zł brutto 

24. Julia Piwowarczyk Szachy 100 zł brutto 

25. Piotr Piwowarczyk Szachy 100 zł brutto 

Na wypłatę stypendiów sportowych w 2018 roku w budżecie Miasta Łuków została 

zabezpieczona kwota w wysokości 55 000,00 zł. 

Jednocześnie, Burmistrz Miasta Łuków wydał trzy negatywne decyzje w sprawie  

nie przyznawania stypendiów sportowych. W sprawie jednej z w/w decyzji wpłynęło odwołanie 

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Po rozpatrzeniu odwołania, Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta Łuków. 
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Należy również wspomnieć, że 14 września 2018 r. Burmistrz Miasta Łuków pozbawił 

stypendium sportowego 2 zawodników. Stało się to na wniosek Łukowskiego Klubu Sportowego 

„Orlęta Łuków”, w którym ci zawodnicy byli zrzeszeni. Powodem pozbawienia stypendium było 

przerwanie realizacji planu szkoleniowego przedstawionego we wniosku o przyznanie 

stypendium. W dniach 2-4 października 2018 r. zawodnicy odwołali się od decyzji Burmistrza 

Miasta Łuków do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Po rozpatrzeniu odwołania  

w styczniu 2019 roku SKO utrzymała w mocy jedną z decyzji oraz uchyliła drugą, wskutek 

czego Burmistrz Miasta Łuków ponownie rozpatrzył zgromadzone dokumenty i zdecydował  

o nie pozbawianiu stypendium sportowego jednego z zawodników.  

Burmistrz Miasta Łuków przyznał również w 2018 roku nagrody jednorazowe 12 niżej 

wymienionym trenerom: 

L.p. Imię i nazwisko trenera Dyscyplina Proponowana kwota 

1. Krzysztof Michalczuk Szachy, Warcaby 500 zł brutto 

2. Zenon Pawlikowski Kickboxing 500 zł brutto 

3. Anna Krzyszycha Pływanie 500 zł brutto 

4. Jerzy Kożuch Piłka ręczna 500 zł brutto 

5. Piotr Piwowarczyk Szachy 500 zł brutto 

6. Robert Dołęga Podnoszenie ciężarów 500 zł brutto 

7. Jan Dmowski Dwubój olimpijski 500 zł brutto 

8. Grzegorz Wałachowski Zapasy 500 zł brutto 

9. Marta Chruściel Zapasy styl klasyczny, styl 

wolny, zapasy kobiet 

500 zł brutto 

10. Stanisław Chudzik Piłka nożna 500 zł brutto 
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11. Adrian Świderski Piłka nożna 500 zł brutto 

12. Jolanta Suchodolska Piłka ręczna 500 zł brutto 

 

Kolejną formą wsparcia w zakresie realizowanym przez Wydział Edukacji, Kultury  

i Sportu jest Program stypendiów artystycznych. 

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XI/88/2015 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2015 r.  

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie 

twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki, stypendium jest wyrazem uznania 

dla osiągnięć kandydata na stypendystę oraz formą wsparcia dalszego rozwoju artystycznego 

twórców kultury i sztuki. Stypendium ma charakter indywidualny. Jest przyznawane osobom 

fizycznym wykazującym się wyjątkową aktywnością twórczą, reprezentującym wysoki poziom 

artystyczny, szczególnie utalentowanym, stale zamieszkującym i działającym na terenie miasta 

Łuków. 

W roku 2018, stypendia były przyznawane w następujących dziedzinach: sztuki 

plastyczne, film, literatura, muzyka, śpiew, sztuki wizualne, w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, 

grafika, rysunek, fotografia, multimedia, taniec, teatr oraz organizacja przedsięwzięć 

kulturalnych na terenie miasta. Wnioski o przyznanie stypendium należało złożyć do 15 maja 

2018 r. w Urzędzie Miasta Łuków. 

Burmistrz Miasta Łuków zdecydował o przyznaniu stypendiów artystycznych 

następującym osobom: 

1. Bartłomiej Niewęgłowski -1.125,00 zł 

2. Julia Stolarczyk - 1.125,00 zł 

3. Julia Semczuk - 1.125,00 zł 

4. Klaudia Borejko - 1.125,00 zł 

5. Emilia Szcześniak - 1.125,00 zł 

6. Gabriela Łukasik - 1.125,00 zł 

7. Zuzanna Bochman - 1.125,00 zł 

8. Jakub Rodak - 2 000,00 zł 

9. Marta Wardak - 1.125,00 zł 

10. Mikołaj Gajowy - 1.125,00 zł 

11. Eliza Leszczak - 1.125,00 zł 

12. Łukasz Smyk - 1.125,00 zł 
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13. Kinga Mościcka - 1.125,00 zł 

14. Maciej Radomyski - 1.125,00 zł 

15. Anastazja Klimiuk - 1.125,00 zł 

16. Marta Skurka - 1.125,00 zł 

17. Alicja Dziurdziak - 1.125,00 zł 

 

W 2018 r. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu przygotował projekt uchwały 

wprowadzającej nowe narzędzie współpracy z mieszkańcami Miasta - Inicjatywę lokalną. 

Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, 

w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. 

Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym, zgodnie z zapisami Uchwały  

Nr XLVIII/360/2010 Rady Miasta Łuków z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 

szczegółowego sposobu konsultowania 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, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji.  

W dniu 27.04.2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłano projekt uchwały do 

organizacji pozarządowych wraz z formularzem opinii. Żadna z organizacji nie zgłosiła 

zastrzeżeń do w/w uchwały.  

Dnia 17.05.2018 r. na LII Sesji Rady Miasta Łuków uchwała została przyjęta przez Radę Miasta 

Łuków.  

Dnia 21.06.2018 r. Wojewoda Lubelski wydał Rozstrzygnięcie nadzorcze  

nr  PN-II.4131.198.2018 w którym stwierdził nieważność uchwały Nr LII/389/2018 Rady Miasta 

Łuków z dnia 17 maja 2018r. w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków  

o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, części obejmującej § 2 i § 5 

załącznika Nr 1 do uchwały. 

Działania Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu skupiały się również wokół 

funkcjonowania Rady Sportu.  

Rada Sportu została powołana Zarządzeniem nr 32/2015 z 3 marca 2015 r. oraz Zarządzenia  

nr 83/2015 z 1 czerwca 2015 r. Jest to organ opiniodawczo-doradczy Burmistrza w sprawach 

dotyczących sportu w Mieście Łuków. Do zadań Rady Sportu należą w szczególności zadania 

określone w art. 30 ust. 3 ustawy o sporcie oraz: inspirowanie działań w sferze kultury fizycznej 
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i sportu przez Miasto Łuków, opiniowanie zasad współpracy ze stowarzyszeniami kultury 

fizycznej oraz propagowanie przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych w Mieście Łuków. 

Rada Sportu składa się z 15 osób powoływanych i odwoływanych przez Burmistrza Miasta 

Łuków spośród przedstawicieli instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej  

i sportu na terenie Miasta Łuków. Pierwotnie, w roku 2015 skład Rady Sportu przedstawiał się 

następująco: 

Zbigniew Biaduń 

Robert Dołęga 

Artur Gałach 

Wiesław Grula 

Jerzy Kożuch 

Edward Leśniak 

Jarosław Okliński 

Krzysztof Okliński 

Zenon Pawlikowski 

Waldemar Siurek 

Tomasz Tryboń 

Przemysław Wereszczyński 

Ireneusz Wierzbicki 

Bartłomiej Bryk 

Andrzej Tomasiak 

 

8.1  Łukowski Ośrodek Kultury 

      Łukowski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu  

o ustawę z dn. 25.10.1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu. 

Łukowski Ośrodek Kultury jest wpisany do rejestru instytucji kultury Urzędu Miasta Łuków pod 

nr 1 w dn. 03.01.2012 r. 

 Najważniejsze zadania i cele działalności Łukowskiego Ośrodka Kultury. 

a) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych 

mieszkańców, 

b) tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej hobbystycznej, 

rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowania sztuką, 

c) przygotowanie do odbioru i uczestnictwa w tworzeniu wartości kulturalnych 

społeczeństwa, tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, 

a także rękodzieła ludowego i artystycznego, 

d) prezentację i promocję amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości 

profesjonalnej, 

e) gromadzenie i udostępnianie informacji o twórcach, instytucjach i działalności 

artystycznej, 

f) inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania 

wolnego czasu we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi 

oraz innymi placówkami kultury, 

g) działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej, 
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h) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego 

zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców, 

i) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, 

j)  edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę, 

k)  kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzeniai odbioru 

różnorodnych form spędzania czasu wolnego, 

l)  inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców. 

  

 Realizacja zadań określonych w ustawie Łukowski Ośrodek Kultury następuje 

poprzez: 

1. rozpoznawanie, rozbudzanie oraz zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych 

mieszkańców Łukowa, 

2. organizację różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, 

3. tworzenia warunków i kształtowanie wzorców dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół 

zainteresowań, sekcji, zespołów oraz innych, 

4. organizację imprez artystycznych i rozrywkowych, turystycznych, 

5. prowadzenie systematycznej działalności tematycznej w różnorodnych dziedzinach 

edukacji kulturalnej, 

6. działalność instruktażowo  – metodyczną, 

7. inicjowanie i pomoc zespołowym formom twórczości i uczestnictwaw kulturze, 

8. wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, koordynacja działalności na terenie miasta 

w zakresie organizacji imprez kulturalnych, 

9. prezentowanie dokonań kulturalnych poprzez organizowanie występów teatralnych, 

koncertów, recitali, seansów filmowych, wystaw, pokazów, aukcji, działalność 

wydawniczą, itp., 

10. współpracę z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i oświatowo-

wychowawczymi, sportowymi, zespołami amatorskimi, stowarzyszeniami i innymi 

organizacjami uczestniczącymi w życiu kulturalnym oraz społecznym, 

11. organizowanie zespołowego uczestnictwa w propozycjach kulturalnych, 

w różnych formach edukacji społecznej, indywidualnego i zbiorowego kształcenia  

i uprawiania wybranej dziedziny sztuki, uczestnictwa w imprezach masowych,  

12. inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej, artystycznej i innych form 

twórczości mieszkańców, 

13. prowadzenie współpracy kulturalnej z partnerami z zagranicy w szczególności  

z miastami partnerskimi, 

14. organizowanie form edukacji kulturalnej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych  

w różnorodnym kształcie praktycznym oraz teoretycznym, 

15. promocja oraz wspieranie kultury ludowej, 

16. optymalne wykorzystanie warunków lokalowych i wyposażenia, 

17. realizowanie imprez zleconych (okolicznościowych, obrzędowych, rodzinnych). 
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Kadra 

W  2018  roku  zatrudnionych było 19 osób. Funkcję Dyrektora pełnił Grzegorz Skwarek . 

Kadrę Łukowskiego Ośrodka Kultury tworzą instruktorzy : 

 Monika Sołtyszewska - instruktor artystyczny 

 Tadeusz Bohman - instruktor artystyczny 

 Sławomir Żyłka – instruktor artystyczny  

 Anna Karolkiewicz- instruktor artystyczny 

 Tomasz Kanadys – instruktor 

 Elżbieta Jaroszyńska - instruktor 

 Alicja Tomaszewska - instruktor 

 Ewelina Szałkiewicz - instruktor 

Posiadają oni  odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz pedagogiczne  

do prowadzenia działalności edukacyjnej oraz impresaryjnej skierowanej  

do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.  

Pracownicy administracyjni : 

 Olimpia Kucharska - Kierownik administracji 

 Marianna Zgorzałek 

 Agnieszka Knapik-Bilska 

Pozostali pracownicy : 

 Iwona Krystecka 

 Beata Boulahia 

 Romuald Pawlak 

 Michał Żurawski 

 Mariusz Przeździak 

 Zofia Grom 

 Agnieszka Zdanikowska  

 

Pracownicy Łukowskiego  Ośrodka Kultury  przygotowywali i realizowali imprezy zarówno  

w obiektach Ośrodka jak również w innych miejscach na terenie Łukowa. Ogromne 

zaangażowanie pracowników Ośrodka pozwoliło na profesjonalną organizację wielu imprez,  

z zachowaniem odpowiedniego poziomu artystycznego, merytorycznego oraz organizacyjnego. 

Kadra Ośrodka to zespół fachowców z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym  

i doświadczeniem zawodowym. 

 To ludzie cechujący się wysokim profesjonalizmem, pracujący z pełnym zaangażowaniem. 

Impresariat Artystyczny Łukowskiego Ośrodka Kultury tworzą profesjonaliści, osoby 

kompetentne i kreatywne. Współpracujemy tylko z najlepszymi, korzystamy z ogromnego 

doświadczenia aktorów, pedagogów i ludzi estrady. Organizujemy i współpracujemy zarówno 

przy małych, kameralnych przedsięwzięciach, jak i dużych imprezach takich jak Dni Łukowa, 

festyny i pikniki. 
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Baza do działania 

 Główną bazę do działania tworzył budynek zlokalizowany przy ul. Ks. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego w Łukowie. W siedzibie Ośrodka realizowane były próby zespołów oraz sekcji 

działających przy instytucji jak również grup twórczych działających na terenie Łukowa. 

W budynku znajduje się Galeria „PROwizorium”, w której odbywały się wystawy prac 

artystycznych twórców z całej Polski. Galeria „PROwizorium” charakteryzuje się 

różnorodnością form sztuki. Dzięki rozmaitym ścieżkom przekazu widz może zarówno 

podziwiać eksponaty i wystawy tematyczne, jak i również wziąć udział w warsztatach  

i konkursach poświęconych rozpowszechnianiu kultury w pełnym tego słowa znaczeniu.  

Są to więc m. in. konkursy literackie, recytatorskie, warsztaty teatralne, wernisaże, występy 

okolicznościowe i inne formy aktywności w dziedzinie kultury i sztuki. Galeria „PROwizorium” 

to także miejsce, w którym spotykają się pasjonaci gimnastyki  czy aikido. 

W siedzibie ŁOK znajduje się Sala Widowiskowa . Sala może pomieścić 220 miejsc 

siedzących. Na scenie, jak i na widowni, możliwa jest organizacja różnorodnych koncertów, 

spektakli, konkursów, widowisk oraz pokazów. Jednak wielkość sali ogranicza organizowanie 

dużych i komercyjnych imprez. Sala pełni również role pomieszczenia, w których swe 

umiejętności doskonalą poszczególne dziedzin kultury. 

Od 3 stycznia 2014 r. w Łukowskim Ośrodku Kultury działa Kino Łuków. Wyposażone 

według najnowszych standardów oraz wykorzystujące osiągnięcia nowoczesnej techniki kinowej 

w postaci klimatyzowanej sali na 67 miejsc siedzących, wyposażonej w projektor cyfrowy  

w standardzie DCI, zestaw do projekcji 3D, profesjonalne nagłośnienie i system do odbioru 

przekazu satelitarnego.  

To nowoczesne kino stworzone zostało do tego, aby oferta filmowa skierowana  

do odbiorców była interesująca i atrakcyjna. Kino Łuków to małe, jednosalowe kino cyfrowe  

z ogromnym potencjałem. W wyniku współpracy  

z najważniejszymi dystrybutorami filmów w kraju co roku tworzona jest atrakcyjna oferta 

filmowa, która w rezultacie przyciąga rok rocznie do kina około trzydziestotysięczna 

publiczność. W 2018 roku Kino Łuków odwiedziło 29.113 widzów na 1519 seansach 

filmowych. 

 Poza ofertą filmową Kino Łuków przygotowało dla widzów szereg atrakcji związanych  

z tematyką wyświetlanych filmów w postaci eventów, pokazów, prelekcji bądź wykładów.  

 Kino cyfrowe pozwala nie tylko wyświetlać filmy w doskonałej jakości, ale umożliwia 

transmisje i retransmisje wydarzeń z całego świata. Kontent alternatywny, czyli transmisje 

wydarzeń do kin, jest w Polsce z roku na rok coraz popularniejszy. Obecnie kontent 

alternatywny oferują najsłynniejsze teatry i muzea z całego świata, które przygotowują każdego 

roku ofertę specjalnie dla kin. Są wśród nich takie obiekty jak: National Theatre w Londynie, 

moskiewski Teatr Bolszoj, włoski Teatro la Scala czy Filharmonia Berlińska. W Kinie Łuków 

cyklicznie od czterech lat odbywają się retransmisje przedstawień operowych  

z The Metropolitan Opera  i baletowych z Teatru Bolszoj. 
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 Organizowane były także konkursy dla widzów, gdzie nagrodą były bezpłatne bilety  

do kina na dowolnie wybrany film; bajkowe poranki dla najmłodszych widzów oraz dodatkowe 

seanse przedpołudniowe w czasie ferii zimowych i wakacji. 

Kino Łuków od początku swojej działalności kontynuuje współpracę  

z placówkami oświatowymi z miasta i powiatu tworząc na potrzeby szkół  

i przedszkoli ofertę filmową zawierającą różnorodne formy edukacyjne, których zasadniczym 

celem jest wzrost świadomości i kompetencji medialnych wśród przedszkolaków, uczniów  

i nauczycieli. Film może stanowić ważne i atrakcyjne narzędzie w pracy wychowawczej każdego 

nauczyciela bardzo pomocne w rozmowach na temat wartości, modeli postępowania, czy 

światopoglądu. Na przykładzie prezentowanych przez filmowych bohaterów postaw i wyborów, 

które podejmują, dużo łatwiej budować z podopiecznymi dialog i angażować ich od świadomej 

dyskusji. 

 Wszystkich miłośników obcowania ze sztuką filmową w plenerze zaprosiliśmy na trzecią 

edycję  "JETRO CINEMA SUMMER 2018" od 4 maja do 24 sierpnia 2018 roku. 

W tym czasie na ekranie Amfi(kino)teatru zaprezentowanych zostało 17 produkcji filmowych, 

które w ciągu ostatnich lat odznaczyły się w światowej kinematografii. Projekcje odbywały się 

tradycyjnie w każdy piątek o godz. 21:00. 

 Zespół kina opracował także pakiet reklamowy dla lokalnych przedsiębiorców, którzy 

chcieliby wykorzystać reklamę w kinie na potrzeby własnej działalności. Proponujemy klientom 

wciąż nowe kreatywne rozwiązania w reklamie kinowej. Współpracujemy z  pionierami 

niestandardowych kampanii, zaskakujących widza i przykuwających jego uwagę dużo 

skuteczniej, co dla potencjalnych reklamodawców daje bardzo wymierne efekty.    

Doświadczenie z kolejnego roku funkcjonowania kina pokazało, że ta forma kultury jaką 

jest kinematografia, jest potrzebna i doceniana przez lokalną społeczność. Widzowie, którzy 

chętnie odwiedzają Kino Łuków są doskonałą motywacją do ciągłego udoskonalania oferty 

filmowej, do szukania nowatorskich propozycji dla kinomanów, do zapewnienia widzom 

komfortu odbierania sztuki filmowej.  

 Jednak żeby Kino Łuków było obiektem nowoczesnym i przyjaznym widzowi oraz  

gwarantującym najwyższą jakość filmowych doznań potrzebna jest nowa sala. 

          W administracji Łukowskiego Ośrodka Kultury znajduje się również Amfiteatr  w Parku 

Miejskim z widownią na ok. 300 miejsc siedzących oraz z zapleczem technicznym. W ciągu 

roku odbyło się na nim kilkadziesiąt imprez zorganizowanych przez instruktorów ŁOK  

w ramach cyklu „Lato z muzami” oraz wiele innych poza sezonem letnim np.: Jarmark 

Łukowski podczas Dni Łukowa 2018, obchody Święta Wojska Polskiego w Łukowie, rocznica 

wybuchu Powstania Warszawskiego, Bieg Tropem Wilczym czy Orszak  

3 Króli. Amfiteatr był też miejscem gdzie odbyło się kino letnie Jetro Cinema Summer 2018. 

 Z Amfiteatru korzystają również inne instytucje miejskie oraz powiatowe. 

Korzenie ŁOK sięgają 1918 r., kiedy to w Łukowie powstało Towarzystwo 

Kulturalne „Ogniwo”. Stowarzyszenie to było placówką umożliwiającą mieszkańcom miasta  

i okolic nawiązywanie stosunków kulturalno - towarzyskich poprzez krzewienie oświaty, 
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upowszechnienie teatru, czytelnictwa oraz działalność rozrywkową.Druga wojna światowa 

zadała miastu dotkliwe ciosy, również na polu kultury. Członkowie różnych stowarzyszeń  

organizowali tajne nauczanie, domowe biblioteki, teatr i imprezy o charakterze patriotycznym.  

W 1954 r. utworzono Powiatowy Dom Kultury, który prowadził działalność w trzech 

kierunkach: oświatowym, artystycznym, wypoczynku i rozrywki na terenie miasta i powiatu. 

Instruktorzy oprócz stałych form pracy prowadzili poradnictwo, szkolenia i organizowali 

imprezy artystyczne w 47 klubach (23 „Ruch”, 23 „Rolnika” i 1 „Ogrodnika”) dla mieszkańców 

wsi. Po reformie administracyjnej w 1975 r. powstał Łukowski Ośrodek Kultury  

i działał na terenie 13-stu gmin, mając pod opieką 68 wiejskich klubów,  

3 gminne ośrodki kultury i 38 bibliotek. W 1977 r. powstał Młodzieżowy Dom Kultury jako filia 

ŁOK. Była to pierwsza tego typu placówka w woj. siedleckim. MDK posiadał bibliotekę, salę 

gier automatycznych, salę dyskotekową i inne pomieszczenia w których mogło zaspokoić swoje 

zainteresowania nawet 100 osób jednocześnie. W 1991 r. ŁOK otrzymał budynek po dawnym 

KM PZPR i po generalnym remoncie w październiku 1992 r. budynek oddano  

do użytku. Dziś Łukowski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury działającą 

w oparciu o ustawę z dn. 25.10.1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej oraz statutu. Łukowski Ośrodek Kultury jest wpisany do rejestru instytucji 

kultury Urzędu Miasta Łuków pod nr 1 w dn. 03.01.2012 r. 

Najważniejsze zadania i cele działalności Łukowskiego Ośrodka Kultury  

to rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych 

mieszkańców, tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej 

hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowania sztuką. Przygotowanie do odbioru  

i uczestnictwa w tworzeniu wartości kulturalnych społeczeństwa, tworzenie warunków dla 

amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.  

Prezentację i promocję amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej. 

Gromadzenie i udostępnianie informacji o twórcach, instytucjach i działalności artystycznej, 

inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania wolnego 

czasu we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi 

placówkami kultury, działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej. Nieodłącznym 

elementem działań ośrodka jest współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi  

w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców, a także 

prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą. Priorytetem działania jest edukacja kulturalna  

i wychowanie przez sztukę, kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego 

współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego. Zadania i cele 

realizowane są poprzez rozpoznawanie, rozbudzanie oraz zaspokajanie potrzeb oraz 

zainteresowań kulturalnych mieszkańców Łukowa, organizację różnorodnych form edukacji 

kulturalnej i wychowania przez sztukę, tworzenia warunków i kształtowanie wzorców dla 

amatorskiego ruchu artystycznego, kół zainteresowań, sekcji, zespołów oraz innych, organizację 

imprez artystycznych i rozrywkowych, turystycznych. Prowadzenie systematycznej działalności 

tematycznej w różnorodnych dziedzinach edukacji kulturalnej, działalność instruktażowo – 

metodyczna, inicjowanie i pomoc zespołowym formom twórczości i uczestnictwa w kulturze. 

Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, koordynacja działalności na terenie miasta  
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w zakresie organizacji imprez kulturalnych. Prezentowanie dokonań kulturalnych poprzez 

organizowanie występów teatralnych, koncertów, recitali, seansów filmowych, wystaw, 

pokazów, aukcji, działalność wydawniczą, itp. Współpracę z instytucjami kultury, placówkami 

oświatowymi i oświatowo-wychowawczymi, sportowymi, zespołami amatorskimi, 

stowarzyszeniami i innymi organizacjami uczestniczącymi w życiu kulturalnym oraz 

społecznym. Organizowanie zespołowego uczestnictwa w propozycjach kulturalnych,  

w różnych formach edukacji społecznej, indywidualnego i zbiorowego kształcenia i uprawiania 

wybranej dziedziny sztuki, uczestnictwa w imprezach masowych, inspirowanie oraz 

promowanie działalności literackiej, artystycznej i innych form twórczości mieszkańców, 

prowadzenie współpracy kulturalnej z partnerami z zagranicy w szczególności z miastami 

partnerskimi, organizowanie form edukacji kulturalnej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych  

w różnorodnym kształcie praktycznym oraz teoretycznym, promocja oraz wspieranie kultury 

ludowej, optymalne wykorzystanie warunków lokalowych i wyposażenia, realizowanie imprez 

zleconych (okolicznościowych, obrzędowych, rodzinnych). 

Od 1999 r. działa przy ŁOK Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy” 

skupiający w swoich szeregach ponad setkę dzieci i młodzieży z Łukowa i okolic. W repertuarze 

zespołu znajdują się polskie tańce narodowe i regionalne, działa również chór i kapela ludowa. 

Dotychczas zespół koncertował w kraju i za granicą  (m.in.: Białoruś, Francja, Niemcy, Włochy, 

Litwa, Estonia, Bułgaria, Irlandia).  

W 1995 roku zostało reaktywowane Towarzystwo Muzyczne  im.  

A. Próchniewicza Orkiestra Dęta, zespół, który nie tylko spotyka się na zajęciach 

muzycznych, ale też koncertuje i bierze z powodzeniem udział  

w konkursach i przeglądach orkiestr. Z inicjatywy członków orkiestry raz do roku odbywa się 

Międzywojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych im. A. Próchniewicza, Plenerowe spotkanie 

muzyków od lat przyciąga wielbicieli orkiestr. W przeglądzie biorą udział orkiestry z całej 

Polski. Orkiestra bierze udział we wszystkich ważniejszych wydarzeniach w mieście. Dając 

około 30 koncertów rocznie jest obecna na wszystkich uroczystościach kościelnych  

i państwowych.  

W ŁOK-u działa Galeria PROwizorium gdzie, profesjonaliści i amatorzy wystawiają 

swoje dzieła sztuki. Łukowski Ośrodek Kultury jest organizatorem imprez o charakterze 

lokalnym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Galeria Prowizorium została powołana do życia  

w 1991 roku jako integralną  część ŁOK. Przez lata na trwałe wrosła w krajobraz życia 

kulturalnego miasta Łuków i Ziemi Łukowskiej. Pełni funkcję prezentacyjną dorobku własnego 

oraz prowadzi aktywną działalność w celu pozyskiwaniu wystaw zewnętrznych. Jest poza 

Muzeum Regionalnym jedynym miejscem, gdzie mieszkańcy Ziemi Łukowskiej mogą korzystać 

z bezpośredniego kontaktu ze sztuką plastyczną i interdyscyplinarną, a w dalszych planach ma 

być miejscem prezentacji nowych środków wyrazu jakimi są nowe technologie informatyczne, 

multimedia itp., które dziś wypierają sztukę w tradycyjnym rozumieniu. Galeria Prowizorium  

od kilkunastu lat organizuje i realizuje kilkanaście wystaw rocznie, które z jednej 

strony prezentują prace uczestników zajęć plastycznych i rzeźbiarskich prowadzonych przez 

ŁOK lub są to wystawy realizowane z podmiotami zewnętrznymi. Realizowane są spektakle 

teatralne dla dzieci i młodzieży, koncerty, festiwale, kabarety, imprezy rekreacyjne, integracyjne, 

społeczne, patriotyczne.  
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Na szczególną uwagę zasługują: Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych, idea 

sejmikowych spotkań teatralnych zmaterializowała się w 1970 r. w Stoczku Łukowskim. 

Ogólnopolski ruch wiejskich teatrów, pobudzony przez Sejmiki, rodził się w Tarnogrodzie. 

Sejmiki mają za sobą blisko półtorej setki przeglądów, prawie półtora tysiąca widowisk.  

To wielki dorobek umocniony licznymi dokonaniami artystycznymi, budzącymi zachwyt 

badaczy i obserwatorów. Od pierwszej edycji Łukowski Ośrodek Kultury jest 

współorganizatorem Międzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych 

prowadząc sekretariat organizacyjny sejmiku dla województw: lubelskiego, mazowieckiego, 

podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.  

Sztandarowym przedsięwzięciem ośrodka jest też Międzynarodowy Festiwal Muzyki 

Organowej i Kameralnej, którego niezmienną ideą jest pielęgnowanie bogatej tradycji muzyki 

organowej. Paleta brzmień organów w połączeniu z wirtuozowskimi umiejętnościami 

organistów dają w efekcie najwyższą wartość muzyczną, a udział w koncertach artystów  

z różnych ośrodków muzycznych, prezentujących najróżniejsze style i formy wykonawcze 

zapewniają zróżnicowany charakter koncertów festiwalowych dopasowany do oczekiwań 

melomanów. Obcowanie z kulturą w takiej formie spotyka się z ogromnym zainteresowaniem 

mieszkańców Łukowa oraz całego regionu. Dzięki temu Międzynarodowy Festiwal Muzyki 

Organowej i Kameralnej wpisał się na stałe w kalendarz wydarzeń artystycznych województwa 

lubelskiego, a dzięki wybitnym wykonawcom z całej Europy, również zaistniał na arenie 

międzynarodowej.  

             Od początku 2014 roku przy Łukowskim Ośrodku Kultury działa Kino Łuków. Kino 

Łuków jest wyposażone według najnowszych standardów oraz wykorzystuje osiągnięcia 

nowoczesnej techniki kinowej. Potencjał ten wykorzystywany jest maksymalnym stopniu do 

tego, aby dla widzów odwiedzających kino stworzyć komfortowe i w najwyższej, jakości 

warunki oglądania najnowszych produkcji filmowych. Oferta filmowa skierowana  

do odbiorców jest interesująca i atrakcyjna, czego dowodem jest blisko stutysięczna publiczność 

na przestrzeni trzech ostatnich lat. Kino cyfrowe pozwala nie tylko wyświetlać filmy  

w doskonałej, jakości, ale umożliwia transmisje wydarzeń z całego świata na żywo.  

W 2015 roku Kino Łuków do stałej oferty wprowadziło cykl retransmisji  

z The Metropolitan Opera w Nowym Jorku oraz Teatru Bolszoj w Moskwie.  

Łukowski Ośrodek Kultury stale współpracuje, systematycznie poszerzając zasięg 

współpracy, z innymi ośrodkami, instytucjami i organizacjami współorganizując wydarzenia, 

imprezy i przedsięwzięcia kulturalne, edukacyjne, społeczne i patriotyczne. Ważnym elementem 

pracy Łukowskiego Ośrodka Kultury jest zaspokajanie potrzeb, różnych gustów  

i oczekiwań mieszkańców. Wieloletnie doświadczenie pozwala przygotować odpowiedni 

repertuar, dopasowany do preferencji kulturalnych różnych odbiorców. W swoich planach 

Łukowski Ośrodek Kultury pragnie stworzyć kalendarz imprezowych przedsięwzięć 

kulturalnych o różnorodnej randze. Planowana jest kontynuacja dotychczasowej działalności ze 

szczególnym naciskiem na ulepszanie oferty przy uwzględnieniu sugestii mieszkańców miasta  

i okolic. Tylko w 2018 r łącznie odbyło się ok. 300 imprez Łukowskiego Ośrodka Kultury, 

które obejrzało ok. 180.000 widzów. Frekwencja w Kinie Łuków wyniosła 29.113 widzów. 

Podsumowując 2018 rok, łącznie z oferty Łukowskiego Ośrodka Kultury skorzystało ok. 

200.000 osób. 
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Styczeń 

5 stycznia 2018 roku w ŁOK odbyło się VI Przedszkolne Kolędowanie „Śpiewajmy Małemu 

Jezuskowi”. Organizatorami byli: Przedszkole Miejskie nr 2 w Łukowie oraz Łukowski Ośrodek 

Kultury. 

5 stycznia Emilia Szcześniak z Fabryki Piosenki ŁOK zajęła I miejsce na Ogólnopolskim 

Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Karczmiskach. 

5 stycznia w Łukowskim Ośrodku Kultury odbył się koncert „Everlasting Jazz”. Atrakcją 

wieczoru był występ wybitnego łukowskiego instrumentalisty Janusza Smyka wraz  

z towarzyszącymi mu przyjaciółmi. 

5 stycznia Zuzanna Bochman  z Fabryki Piosenki ŁOK zajęła II miejsce na XII Wojewódzkim 

Festiwalu Kolęd i Pastorałek we Włodawie. 

6 stycznia w Święto Objawienia Pańskiego pod hasłem „Bóg jest dla wszystkich” ulicami 

naszego miasta przeszedł  IV Łukowski Orszak Trzech Króli. Rozpoczął się on Mszą Św.  

w Kolegiacie Łukowskiej. Następnie przeszedł głównymi ulicami Łukowa, mijając po drodze 

poszczególne sceny, do Parku Miejskiego gdzie w Amfiteatrze usytuowana była ostatnia scena - 

szopka Betlejemska. W orszaku udział wzięło ok. 2 tys. osób. Patronat nad orszakiem Trzech 

Króli w Łukowie objęli: ksiądz biskup siedlecki Kazimierz Gurda, starosta Janusz Kozioł, 

burmistrz Łukowa Dariusz Szustek, wójt gminy Łuków Mariusz Osiak oraz senator RP 

Stanisław Gogacz. Organizatorem orszaku Trzech Króli w Łukowie była Parafia Przemienienia 

Pańskiego w Łukowie. Współorganizatorzy: Łukowski Ośrodek Kultury, Klub Ojca w Łukowie, 

Domowy Kościół, Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Moria, Koinonia Jana 

Chrzciciela, Grupa Modlitewna Św. Ojca Pio, Wspólnoty Neokatechumenatu, młodzież z Ruchu 

Światło Życie, 17 Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Łuków, Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Łukowie, Zakład Gospodarki Lokalowej, Zarząd Dróg Miejskich, Gminny Ośrodek Kultury, 

zespół muzyczny pod kierunkiem Wojciecha Zielonki, Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju oraz 

Zespół Kropelki Rosy. 

7 stycznia w ŁOK miała miejsce kolejna Giełda Kolekcjonerów. 

7 stycznia Emilia Szcześniak i Julia Stolarczyk z Fabryki Piosenki ŁOK zajęły pierwsze miejsca 

w swych kategoriach wiekowych na IX Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek „Anielskie 

Śpiewanie” w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej. 

14 stycznia w Łukowskim Ośrodku Kultury odbył się „Piknik Motoryzacyjny” w ramach  

26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Piknik zorganizowali: Club Weteranów 

Szos, Łukowski Ośrodek Kultury oraz Towarzystwo Fruwającej Muchy. 

16 stycznia recytatorzy ŁOK Kacper Siwiak i Bartłomiej Niewęgłowski zajęli  

I miejsca na XVIII Regionalnym Konkursie Recytatorskim Poezji, Prozy Bożonarodzeniowej  

i Religijnej w Woli Osowińskiej. 

17 stycznia w ŁOK obył się bal karnawałowy dla osób niepełnosprawnych.  

W imprezie udział wzięło ponad 100 osób z 4 ośrodków: Domu Pomocy Społecznej  

w Ryżkach, Domu Pomocy Społecznej w Łukowie, Powiatowego Ośrodka Wsparcia 
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„Przylądek” i z Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zabawę uświetnił występ zespołu „Chłopaki nie 

płaczą” z DPS w Ryżkach. 

19 stycznia w ŁOK miał miejsce wernisaż wystawy „Znajdź Esencje i Uwolnij Styl”. Autorską 

wystawę przygotował łukowski uliczny artysta TUPZ, który wystawił swoje prace w różnych 

technikach i formatach: od malarstwa przez grafikę, street art, design, dekorację użytkową, 

sitodruk oraz techniki mieszane. 

21 stycznia w Kinie Łuków odbyła się kolejna retransmisja spektaklu baletowego z Teatru 

Bolszoj w Moskwie. Tym razem było to „Poskromienie złośnicy”. 

21 stycznia w Łukowskim Ośrodku Kultury wystąpił kabaret „JURKI”. Ten jeden  

z najlepszych polskich kabaretów zaprezentował swój najnowszy program „Święta polskie”. 

21 stycznia Emilia Szcześniak z Fabryki Piosenki ŁOK zajęła 1 miejsce na XVI Regionalnym 

Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolęda Polska” w Opolu Lubelskim. 

Również 21 stycznia Emilia Szcześniak z Fabryki Piosenki ŁOK zajęła  

III miejsce na XXIII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd Puławy 2018. 

21 stycznia Zuzanna Bochman z Fabryki Piosenki ŁOK otrzymała nagrodę Dyrektora Festiwalu 

oraz wyróżnienie jurorskie na XIX Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek Współczesnych 

„Kantyczka” 2018 w Bielsku Podlaskim. 

W dniu 22 stycznia  Burmistrz Łukowa Dariusz Szustek oraz Łukowski Ośrodek Kultury 

zorganizowali przy Pomniku Powstańców Styczniowych na Placu Narutowicza w Łukowie oraz 

w Kinie Łuków miejskie obchody rocznicy Powstania Styczniowego „Łuków 1863 – 2018”. 

23 stycznia w Łukowskim Ośrodku Kultury odbył się wykład dla słuchaczy Łukowskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Ochrona praw konsumenta - jak odzyskać swoje pieniądze?- 

poznaj swoje prawa”. Spotkanie poprowadził Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów Andrzej 

Kożuch. 

23 stycznia w ŁOK odbyło się spotkanie w klubie „Kamena”. Gościem spotkania był kustosz  

i dyrektor Muzeum Oręża i Techniki Użytkowej im. ks. gen. Stanisława Brzóski - Janusz 

Jastrzębski. Oprawę muzyczną zapewnili licealisci z IV LO im. Jana Pawła II w Łukowie. 

Spotkanie poprowadziła Zofia Kamola. 

24 stycznia słuchacze Łukowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięli udział  

w wycieczce do Warszawy. Zwiedzili: Pałac Kultury i Nauki z tarasem widokowym, Muzeum 

Karykatury oraz Królewski Ogród Światła w Wilanowie. W wycieczce udział wzięło 25 osób. 

W dniach 29 stycznia - 9 lutego Łukowski Ośrodek Kultury zorganizował zajęcia podczas ferii 

zimowych „Ferie Zimowe Ł'O.K. 2018” dla dzieci w wieku 6 - 10 lat, uczęszczających do 

łukowskich szkół. W zajęciach ŁOK udział wzięło 90 dzieci (po 45 na tygodniowy turnus).  

W programie były m.in.: warsztaty wokalne, muzyczne i plastyczne, zumba, spotkania  

z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Łukowie, filmy w Kinie Łuków, wycieczka do 

parku trampolin w Warszawie „Hangar 646” oraz wiele innych atrakcji.  

Na zakończenie każdego turnusu odbył się fantastyczny bal i konkurs z nagrodami „Mam 

Talent”. 
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W dniach 29 stycznia - 8 lutego Kino Łuków zaprosiło na „Bajkowe poranki”, czyli specjalne 

seanse dla najmłodszych widzów podczas ferii zimowych. 

Pod koniec stycznia Ojciec Święty Franciszek przesłał słuchaczkom Łukowskiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku z zajęć Rękodzieło artystyczne podziękowanie za Bożonarodzeniowe życzenia, 

zawierzenie Maryi, Matce Wcielonego Słowa, życzenia pokoju i miłości oraz udzielenie 

Apostolskiego Błogosławieństwa w Nowym Roku. Była to odpowiedź papieża Franciszka na 

wysłaną pod koniec listopada do Watykanu własnoręcznie wykonaną haftem krzyżykowym 

kartkę wraz ze świątecznymi życzeniami. 

Seanse w Kinie Łuków w miesiącu styczniu obejrzało 1954 widzów. 

Luty 

1 lutego w ŁOK odbył się koncert legendy polskiej piosenki Czesława Niemena „Niemen 

akustycznie” w wykonaniu: Tomasza Rogalskiego, Radosława Świderskiego oraz Krzysztofa 

Chromińskiego. 

3 lutego w Łukowskim Ośrodku Kultury odbył się Bal Seniorów. Karnawałową zabawę 

zorganizowali: Łukowska Rada Seniorów przy Urzędzie Miasta Łuków i Łukowski Ośrodek 

Kultury. 

4 lutego w ŁOK miała miejsce kolejna Giełda Kolekcjonerów. 

8 lutego Łukowski Ośrodek Kultury oraz  Dyrektor Tesco w Łukowie Jolanta Czyżewska 

zorganizowali dla dzieci z Fabryki Piosenki ŁOK „Tłusty Czwartek". Był poczęstunek, 

tworzenie kartek walentynkowych oraz dekorowanie pączków. 

10 lutego w Kinie Łuków odbyła się impreza walentynkowa „Zakochani  

w kinie". Dla widzów kina w tym dniu ŁOK przygotował szereg niespodzianek, które 

rozlosował wśród uczestników imprezy. 

13 lutego w ŁOK odbyło się kolejne spotkanie w klubie „Kamena". Tym razem zebranym 

towarzyszył nastrój walentynkowy. Spotkanie poprowadziła Zofia Kamola. 

16 lutego Łukowski Ośrodek Kultury zaprosił na kwalifikacje wstępne  

do ogólnopolskiego 23. Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces". 

16 lutego odbyło się spotkanie organizacyjne Teatru Amatorskiego  

w Łukowskim Ośrodku Kultury. 

17 lutego w Łukowskim Ośrodku Kultury miał miejsce wyjątkowy koncert akustyczny  

w wykonaniu lidera zespołu „Projekt Volodia" - Janusza Kasprowicza z towarzyszeniem 

multiinstrumentalisty Stanisława Marinczenko. Podczas koncertu usłyszeliśmy piosenki legendy 

kanadyjskiego folk rocka Leonarda Cohena i rosyjskiego pieśniarza Włodzimierza Wysockiego. 

18 lutego w Kinie Łuków odbyła się kolejna retransmisja spektaklu baletowego z Teatru Bolszoj 

w Moskwie. Tym razem była to „Dama kameliowa”. 

22 lutego ŁOK ogłosił konkurs plastyczny na kartkę wielkanocną 2018. Regulamin dostępny był 

na stronie Łukowskiego Ośrodka Kultury. 
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Również 22 lutego Łukowski Ośrodek Kultury zaprosił do udziału w XXXIX Powiatowym 

Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Wesołe Nutki". 

23 lutego Łukowski Ośrodek Kultury zaprosił do wzięcia udziału w eliminacjach powiatowych 

dwóch ogólnopolskich konkursów recytatorskich: XII Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego dla gimnazjalistów „Przebudzeni do życia" oraz 63 Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego dla uczczenia stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Eliminacje 

powiatowe tych konkursów odbyły się 20 marca w ŁOK.  

23 lutego w Galerii PROwizorium Łukowskiego Ośrodka Kultury miał miejsce wernisaż 

wystawy Adriana Ambroziaka. Wystawę prac można było oglądać do 16 marca 2018 roku. 

24 lutego w Łukowskim Ośrodku Kultury odbył się koncert „Muzyczny Tandem”. Podczas 

koncertu zaprezentowali się wokaliści Fabryki Piosenki ŁOK w duetach wokalnych – najmłodsi 

z najstarszymi. 

Seanse w Kinie Łuków w miesiącu lutym obejrzało 3951 widzów. 

Marzec 

2 marca Łukowski Ośrodek Kultury zaprosił do współpracy twórców i producentów 

regionalnych. 

4 marca w Parku Miejskim w Łukowie w ramach Łukowskich Obchodów Narodowego Dnia 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbył się „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 

oraz wystawa edukacyjno-plastyczna „Lokalni Wyklęci”. Honorowy patronat nad imprezą objął 

Prezydent RP Andrzej Duda. Komitet honorowy: Burmistrz Łukowa Dariusz Szustek oraz 

Starosta Łukowski Janusz Kozioł. Organizator - Bartłomiej Bryk. Współorganizatorzy: 

Łukowski Ośrodek Kultury, Kino Łuków, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło 

Łuków, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, Sala Weselna „Wiktoria”, Klub Honorowych 

Dawców Krwi w Łukowie oraz Jednostka Wojskowa w Siedlcach. 

4 marca w Łukowskim Ośrodku Kultury odbyła się kolejna Giełda Kolekcjonerów. 

6 marca słuchaczki Łukowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z zajęć Rękodzieło artystyczne 

wysłały własnoręcznie wykonaną haftem krzyżykowym kartkę z świątecznymi życzeniami  

do Ojca Świętego Franciszka. 

8 marca z okazji Dnia Kobiet w Łukowskim Ośrodku Kultury odbył się koncert piosenek 

włoskich „Ciao Ciao Bambina”. Wystąpił Nicola Palladini - musicalowy aktor z Rzymu, wraz  

z zespołem. Podczas koncertu mieszkańcy Łukowa usłyszeli największe włoskie hity. 

12 marca Łukowski Ośrodek Kultury zaprosił do składania ofert na organizację imprezy 

plenerowej w Amfiteatrze w Parku Miejskim w Łukowie. 

13 marca Emilia Szcześniak z Fabryki Piosenki ŁOK zdobyła „złotą nutkę” wygrywając  

IX Ogólnopolski Festiwal Piosenki „O złotą nutkę” w Grójcu. 

13 marca mieszkańcy Łukowa już po raz kolejny świętowali „Imieniny Bożeny”. Głównym 

celem tego wydarzenia jest uczczenie pamięci pochodzącej z Łukowa aktorki Bożeny 

Kurowskiej. Na imprezę zaprosili: Łukowski Ośrodek Kultury oraz Towarzystwo Fruwającej 
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Muchy. Odbyło się spotkanie przy „mówiącym kamieniu” w Parku Miejskim oraz kiermasz dla 

kobiet w ŁOK. Na zakończenie „Imienin Bożeny” odbyło się też rozstrzygnięcie imieninowego 

konkursu. 

14 marca w Łukowskim Ośrodku Kultury odbył się spektakl teatralny „Pinokio”  

w wykonaniu Studia Teatralnego „KRAK ART". 4 spektakle obejrzało ponad 600 dzieci  

z przedszkoli i szkół podstawowych całego Powiatu Łukowskiego. 

16 marca w Łukowskim Ośrodku Kultury w ramach Łukowskich Obchodów Narodowego Dnia 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbył się panel opowiadań historycznych „Żołnierze Niezłomni – 

duma, charakter, nieśmiertelne wartości”. W spotkaniu z mieszkańcami Łukowa udział wziął 

Major Marian Chmielewski ps. „Pomidor”, członek brygady Hieronima Dekutowskiego 

„Zapory” oraz Ryszard Grafik, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło 

Łuków. Po spotkaniu z Kinie Łuków został wyświetlony bezpłatny seans filmowy „Generał 

Nil”. Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent RP Andrzej Duda. Komitet honorowy: 

Burmistrz Łukowa Dariusz Szustek oraz Starosta Łukowski Janusz Kozioł. Organizator - 

Bartłomiej Bryk. Współorganizatorzy: Łukowski Ośrodek Kultury, Kino Łuków oraz Światowy 

Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Łuków. 

16 marca Kacper Siwiak z Teatru Poezji ŁOK wystąpił z Teatrem „Straszydełka” na  

IX Ogólnopolskim Przeglądzie Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II  

w Lublinie. 

17 marca na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego ukazał się wykaz 

osób, którym przyznano w 2018 roku stypendia artystyczne Marszałka Województwa 

Lubelskiego. W gronie stypendystów znalazło się 11 wokalistów Fabryki Piosenki ŁOK oraz  

1 recytator Teatru Słowa ŁOK. 

17 marca w Łukowskim Ośrodku Kultury odbył się XXXIX Powiatowy Przegląd Piosenki 

Dziecięcej i Młodzieżowej „WESOŁE NUTKI”. W konkursie wokalnym udział wzięło blisko 

100 uczestników. Trzy wokalistki Fabryki Piosenki ŁOK: Julia Stolarczyk, Marta Skurka oraz 

Zuzanna Bochman otrzymały nominację do Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej  

i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik” w Rykach. 

17 marca wokalistki Fabryki Piosenki ŁOK znalazły się w gronie laureatów konkursu 

wokalnego. Emilka Szcześniak zajęła 2 miejsce a Gabrysia Łukasik zdobyła wyróżnienie na  

XIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenek Anny Jantar w Głownie. 

17 marca recytatorzy ŁOK znaleźli się w gronie zwycięzców XIX Międzywojewódzkiego 

Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego w Woli 

Osowińskiej. Julia Semczuk zajęła pierwsze miejsce w kategorii klas IV–VI szkoły podstawowej 

a Kacper Siwiak zajął pierwsze miejsce w kategorii klas III gimnazjum  

i dorosłych. 

18 marca w Kinie Łuków odbyła się retransmisja spektaklu baletowego z Teatru Bolszoj  

w Moskwie „Romeo i Julia”. 

18 marca w Łukowskim Ośrodku Kultury odbył się koncert Pieśni Wielkopostnych  

w aranżacjach jazzowych. Improwizacje muzyczne na temat pieśni pasyjnych, wykonali m.in. 

utalentowany pianista i kompozytor Paweł Odoszewski, wybitny łukowski multiinstrumentalista 

– Janusz Smyk oraz wokalistka Monika Kowalczyk. 
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20 marca w Galerii PROwizorium Łukowskiego Ośrodka Kultury odbyły się Eliminacje 

Powiatowe dwóch ogólnopolskich konkursów recytatorskich: „63 Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego” dla uczczenia stulecia odzyskania niepodległości i XII ogólnopolskiego 

konkursu recytatorskiego dla gimnazjalistów „Przebudzeni do życia". Laureatem konkursu 

„Przebudzeni do życia", która jest jednocześnie nominacją na wojewódzki konkurs  

w Lublinie, został Kacper Siwiak z ŁOK. 

23 marca w parafii NMP Matki Kościoła w Łukowie odbyła się Poetycka Droga Krzyżowa  

w wykonaniu recytatorów ŁOK. Wystąpili laureaci wielu regionalnych i wojewódzkich 

konkursów recytatorskich: Julia Semczuk, Kacper Siwiak, Bartłomiej Niewęgłowski oraz Rafał 

Nurzyński. Słowo ilustrowane było obrazami z miejsc kultu Męki Pańskiej  

w Jerozolimie. 

23 i 24 marca Łukowski Ośrodek Kultury zaprosił na „Maraton Tolkiena w Kinie Łuków”. 

Została wyświetlona cała trylogia „Władcy Pierścieni” w wersjach reżyserskich. 

27 marca w Łukowskim Ośrodka Kultury odbyły się Eliminacje Powiatowe Wojewódzkiego 

Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych 2018. Zaprezentowało się kilka teatrów m. in. 

z Łukowskiego Ośrodka Kultury, Jedlanki, Kocka i Dębowicy. 

27 marca w Galerii PROwizorium ŁOK odbyło się kolejne spotkanie w klubie „Kamena”.  

Tym razem gościem był Adrian Ambroziak - autor malarskiej wystawy prezentowanej  

w Łukowskim Ośrodku Kultury.  

28 marca w Łukowskim Ośrodku Kultury odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na 

Kartkę Wielkanocną 2018. Nagrodzone i wyróżnione prace można było obejrzeć w Galerii 

PROwizorium ŁOK. 

Seanse w Kinie Łuków w miesiącu marcu obejrzało 3862 widzów. 

Kwiecień 

5 kwietnia Karolina Oklińska z Fabryki Piosenki ŁOK wyśpiewała wyróżnienie na  

XIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenek Majki Jeżowskiej „Rytm i Melodia” 2018 w Radomiu. 

 

7 kwietnia w ŁOK odbył się „Kulturowy patchwork” z gościem z Indii - Varą Prasad.  

W programie wydarzenia znalazły się m.in.: joga, warsztaty mandale, film indyjski w Kinie 

Łuków oraz Bollywood Dance Party.  

7 kwietnia z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru w Gminnym Ośrodku Kultury w Ulanie-

Majoracie wystąpił Kacper Siwiak z Teatru Poezji ŁOK w monodramie „Lekcja Muzyki”. 

 

8 kwietnia w Łukowskim Ośrodku Kultury miał miejsce spektakl pasyjny  

„Dzień sądu” w wykonaniu grupy teatralnej z Parafii Świętego Brata  Alberta w Łukowie.  

9 kwietnia w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie odbyła się 15 Gala Stypendystów 

Marszałka Województwa Lubelskiego. W gronie stypendystów artystycznych przyznanych przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego znalazło się aż 11 wokalistów Fabryki 

Piosenki ŁOK oraz  jeden recytator Teatru Słowa ŁOK. 

10 kwietnia w Galerii PROwizorium ŁOK odbyło się kolejne spotkanie klubu  „Kamena”.  

Tym razem gościem był łukowski poeta Janusz Jastrzębski. 
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W dniach 12-13 kwietnia odbyły się „Dni Kultury Rosyjskiej w Łukowie”, na które zaprosili: 

Łukowski Ośrodek Kultury oraz Burmistrz Łukowa Dariusz Szustek we współpracy  

ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym Polsko-Rosyjskiego Dialogu Młodzieżowego 

„Ermitaż”. W programie były m.in.: Konkurs Recytacji i Piosenki Rosyjskiej, rosyjskie bajki  

i filmy w Kinie Łuków, konferencja i okolicznościowe przemówienia, podsumowanie  

Konkursu Plastycznego, konkurs rysunkowy, wystawa poświęcona życiu i twórczości 

Konstantego Pietrzaka oraz odsłonięcie jemu poświęconemu „Mówiącego kamienia” w Parku 

Miejskim oraz Festiwal Kuchni Rosyjskiej. 

13 kwietnia w Łukowskim Ośrodku Kultury miał miejsce koncert zespołu „Don Wasyl  

& Gwiazdy Cygańskiej Pieśni". 

15 kwietnia odbył się pierwszy w tym roku koncert w ramach „VI Międzynarodowego Festiwalu 

Muzyki Organowej i Kameralnej w Łukowie”. W Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego  

w Łukowie wystąpili: dyrektor artystyczny Festiwalu Mateusz Rzewuski  

z Łukowa na organach oraz kwartet smyczkowy z Białegostoku „Kwartet Camerata”. Patronat 

honorowy nad „VI Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Organowej i Kameralnej  

w Łukowie” objął Prezydent RP Andrzej Duda. Dyrektorem artystycznym Festiwalu jest 

Mateusz Rzewuski. Organizatorami koncertu byli: Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża 

Świętego w Łukowie Ks. Prałat Tadeusz Dzięga oraz Łukowski Ośrodek Kultury. 

 

16 kwietnia w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie Kacper Siwiak  

reprezentujący ŁOK wygrywa wojewódzkie kwalifikacje XII Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego dla gimnazjalistów „Przebudzeni do życia” i dostaje nominację na finał 

ogólnopolski w Bielsku-Białej. 

16 kwietnia w ŁOK odbyła się konferencja prasowa na temat „VI Międzynarodowego Festiwalu 

Muzyki Organowej i Kameralnej w Łukowie”. Z dziennikarzami spotkali się: dyrektor 

artystyczny Festiwalu Mateusz Rzewuski oraz dyrektor ŁOK Grzegorz Skwarek. 

17 kwietnia w ŁOK miał miejsce wernisaż wystawy fotografii Artura Rychty. 

 

18 kwietnia w ŁOK odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na podstawie oglądanych 

rosyjskich filmów animowanych dla dzieci „Wilk i Zając” w trakcie „Dni Kultury Rosyjskiej  

w Łukowie”. 

21 kwietnia w Wawerskim Centrum Kultury w Warszawie odbył się Koncert Laureatów XXII 

Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Rozśpiewany Wawer".  

I miejsce zajęła na nim Emilka Szcześniak z Fabryki Piosenki ŁOK. 

22 kwietnia w Kinie Łuków odbyła się kolejna retransmisja przedstawienia z Teatru Bolszoj  

w Moskwie. Tym razem był to spektakl baletowy „Giselle”. 

22 kwietnia w ŁOK miały miejsce Kwalifikacje Wstępne 23 Ogólnopolskiego  

Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces". Do Kwalifikacji Regionalnych w Warszawie nominacje 

uzyskało 5 wokalistów Fabryki Piosenki ŁOK. 

22 kwietnia w Auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie miał 

miejsce koncert „Łukowiacy swojemu miastu” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi 

Łukowskiej „Łukowiacy”. Na „Niedzielę z folklorem” zaprosili: Zespół Pieśni i Tańca Ziemi 

Łukowskiej „Łukowiacy” oraz Łukowski Ośrodek Kultury. 
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23 kwietnia słuchacze Łukowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy 

Łukowskim Ośrodku Kultury, pojechali na wycieczkę do Konstancina-Jeziornej. 

23 kwietnia 2018 roku we Włodawie odbył się Koncert Laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu 

Piosenki Przyrodniczej. Zosia Szczuchniak wyśpiewała I miejsce, a Zuzanna Bochman II 

miejsce. Obie reprezentowały Fabrykę Piosenki ŁOK. 

25 kwietnia w Łukowskim Ośrodku Kultury przy wsparciu Miejskiej Komisji  

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie odbyły się bezpłatne spektakle 

edukacyjno-profilaktyczne, które obejrzało ponad 600 uczniów łukowskich szkół. 

 

26 kwietnia w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach miał miejsce Koncert Laureatów konkursu 

wokalnego „Gospeliada 2018”. Pierwsze miejsce na nim zajął duet bliźniaczek Dominika 

Niedziółka i Wiktoria Niedziółka z Fabryki Piosenki ŁOK. 

 

26 kwietnia Kacper Siwiak reprezentujący ŁOK otrzymał wyróżnienie za monodram „Lekcja 

muzyki” na XXVI edycji konkursu teatralnego SEZON 2017/2018 w Domu Kultury ABC 

Czechów w Lublinie. 

Seanse w Kinie Łuków w miesiącu kwietniu obejrzało 950 widzów. 

Maj 

 

4 maja ruszyła trzecia edycja „JETRO CINEMA SUMMER 2018”. ŁOK zaprosił wszystkich 

miłośników sztuki filmowej w każdy piątkowy wieczór o godz. 21:00 aż do końca sierpnia do 

Amfiteatru w Parku Miejskim w Łukowie na plenerowe projekcje filmowe. 

5 maja miał miejsce wernisaż wystawy Weroniki Michalak w Galerii PROwizorium 

Łukowskiego Ośrodka Kultury. 

6 maja w ŁOK odbyła się kolejna Giełda Kolekcjonerów. 

9 maja w ŁOK odbyły się 4 spektakle teatralne „Calineczka” w wykonaniu aktorów ze Studia 

Teatralnego KRAK-ART z Krakowa. Przedstawienie obejrzało ok. 800 dzieci kl. 0-III ze szkół  

i przedszkoli powiatu łukowskiego. 

12 maja na XIII Regionalnym Konkursie Recytatorskim Marianny Bocian w Czemiernikach, 

Maciej Radomyski zajął pierwsze miejsce a Julia Semczuk drugie miejsce. Ponadto wyróżnienia 

otrzymali: Kajetan Domański, Magdalena Ogrodnik, Bartłomiej Niewęgłowski oraz Kacper 

Siwiak. Wszyscy reprezentowali Łukowski Ośrodek Kultury. 

13 maja w Amfiteatrze w Parku Miejskim w Łukowie odbył się maraton fitness „Dzień Zdrowia 

dla Łukowa”. 

14 maja w Łukowskim Ośrodku Kultury miała miejsce konferencja prasowa „Dni Łukowa 

2018”. Z dziennikarzami spotkali się: Anna Kicińska - Naczelnik Wydziału Promocji Miasta 

Łuków, Marek Król – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Miasta Łuków oraz 

Grzegorz Skwarek - dyrektor ŁOK. 

16 maja w ŁOK odbył się VI Przedszkolny Przegląd Piosenki Polskiej, który zorganizowało 

Przedszkole Miejskie nr 7 „Szczęśliwa Siódemka” w Łukowie. 
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W dniach 17 i 22 maja w ŁOK odbyły się bezpłatne spotkania szkoleniowo-warsztatowe 

„Zdrowie prokreacyjne - ważna sprawa”. Na warsztaty zaprosili: Łukowski Ośrodek Kultury 

oraz Fundacja Świętych Joachima i Anny z Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o.  

w Siedlcach. 

W dniach 18-20 maja odbyły się Finałowe przesłuchania XII Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego „Przebudzeni do Życia” w Bielsku-Białej. Kacper Siwiak z Łukowskiego 

Ośrodka Kultury zajął pierwsze miejsce zostając najlepszym recytatorem w Polsce. 

 

W dniach 19-20 w Grójcu odbyła się największa i najstarsza impreza plenerowa i masowa na 

Mazowszu „Święto Kwitnących Jabłoni”. Wystąpiła na nim Emilia Szcześniak z Fabryki 

Piosenki ŁOK w nagrodę za zwycięstwo w IX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki „O złotą 

nutkę” organizowanym w marcu przez Grójecki Ośrodek Kultury. 

20 maja w Łukowskim Ośrodku Kultury miał miejsce spektakl teatralny dla dzieci „Piękna  

i Bestia” w wykonaniu aktorów ze Studia teatralnego KRAK-ART z Krakowa. 

20 maja, w Święto Zesłania Ducha Świętego, odbył się drugi w tym roku koncert w ramach  

„VI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Łukowie”. W Parafii 

NMP Matki Kościoła w Łukowie wystąpili: „Duo Accosphere” - polsko-słowacki duet 

akordeonowy z Warszawy oraz urodzony w Rosji a obecnie związany z Białymstokiem, Jan 

Bokszczanin na organach. Patronat honorowy nad „VI Międzynarodowym Festiwalem Muzyki 

Organowej i Kameralnej w Łukowie” objął Prezydent RP Andrzej Duda. Dyrektorem 

artystycznym Festiwalu jest Mateusz Rzewuski. Organizatorami koncertu byli: Proboszcz Parafii 

NMP Matki Kościoła w Łukowie Ks. Kanonik Krzysztof Stepczuk oraz Łukowski Ośrodek 

Kultury. 

W dniach 22–23 maja w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie odbył się 51. 

Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej. W gronie laureatów znaleźli się: Julia Semczuk  

i Maciej Radomyski z ŁOK. 

W dniach 23-24 maja w Rykach odbył się Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej  

i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”. Wyróżnienie na nim otrzymała Julia Stolarczyk  

z Fabryki Piosenki ŁOK. 

W dniach 25-27 maja w Łukowie odbyły się „Dni Łukowa 2018”. W ciągu trzech dni odbyło się 

wiele imprez sportowych, kulturalnych w tym m.in.: bieg z pochodniami, ognisko  

z kiełbasą przy którym wystąpił zespół góralski „Zawaternik” z Bukowiny Tatrzańskiej, 

Przedszkoliada, rozgrywki sportowe, Koncerty: Punto Latino Band, Ani Dąbrowskiej  

i zespołu Boys, Jarmark Łukowski w Parku a także występ Kabaretu Pod Wyrwigroszem  

i pokaz sztucznych ogni. Święto naszego miasta wspólnie zorganizowali:  

Burmistrz Łukowa Dariusz Szustek, Łukowski Ośrodek Kultury oraz Ośrodek  

Sportu i Rekreacji w Łukowie. 

27 maja w Kinie Łuków odbyła się kolejna retransmisja przedstawienia baletowego z Teatru 

Bolszoj w Moskwie. Tym razem był to „Płomień Paryża”. 

29 maja w Łukowskim Ośrodku Kultury odbyły się eliminacje powiatowe 37. Małego Konkursu 

Recytatorskiego. Nominacje na finał wojewódzki otrzymało 2 recytatorów ŁOK: Anna Rokicka 

i Maciej Radomyski. 
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29 maja odbyły się kwalifikacje regionalne 23. Konkursu Piosenki WYGRAJ SUKCES  

w Warszawie. Wokalistki Fabryki Piosenki ŁOK: Emilia Szcześniak, Julia Stolarczyk  

i Klaudia Borejko otrzymały nominacje do Finału konkursu WYGRAJ SUKCES. 

Seanse w Kinie Łuków w miesiącu maju 659 widzów. 

Czerwiec 

 

1 czerwca w Kinie Łuków miały miejsce specjalne seanse dla najmłodszych widzów z okazji 

Dnia Dziecka. 

W nocy z 2/3 czerwca Kacper Siwiak z ŁOK wystąpił w Lublinie na Lubelskiej Nocy Kultury 

2018. Kacper zaprezentował się w monodramie „Lekcja muzyki”. 

3 czerwca w Łukowskim Ośrodku Kultury odbyła się kolejna Giełda Kolekcjonerów. 

 

3 czerwca w Parku Miejskim w Łukowie Burmistrz Łukowa Dariusz Szustek, Łukowski 

Ośrodek Kultury oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Łukowie zorganizowali imprezę plenerową „Dzień Dziecka”. 

3 czerwca w Gdyni Emilia Szcześniak z Fabryki Piosenki ŁOK zdobyła I miejsce na 

Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Gdynia OPEN 2018. 

 

4 czerwca w Galerii PROwizorium ŁOK miał miejsce wernisaż wystawy „Mały Picasso”.  

Prace plastyczne wykonali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. ks. Stanisława Konarskiego w Łukowie. 

6 czerwca słuchacze Łukowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pojechali na wycieczkę do 

Powsina. 

 

W dniach 6-7 czerwca Klaudia Borejko zdobyła Grand Prix na VII Ogólnopolskim Festiwalu 

Piosenki Rosyjskiej w Łodzi. Nominację uzyskała wygrywając I Konkurs Piosenki Rosyjskiej, 

który odbył się w kwietniu w Łukowskim Ośrodku Kultury podczas Dni Kultury Rosyjskiej. 

Teraz w nagrodę pojedzie do Rosji. 

9 czerwca w Młodzieżowym Domu Kultury "Pod Akacją" w Lublinie odbył się Koncert 

Laureatów 51. Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej. Szarfy Recytatora Roku 2018  

w swoich kategoriach wiekowych otrzymali recytatorzy ŁOK: Julia Semczuk i Maciej 

Radomyski. Julia otrzymała także Nagrodę Publiczności. 

10 czerwca Burmistrz Łukowa Dariusz Szustek, Łukowski Ośrodek Kultury oraz Towarzystwo 

Muzyczne im. Antoniego Próchniewicza w Łukowie zorganizowali XIII Międzywojewódzki 

Przegląd Orkiestr Dętych w Łukowie. Wystąpiły orkiestry z: Łukowa, Borowia, Rossosza, 

Siedlec i Sokołowa Podlaskiego. 

15 czerwca w Łukowskim Ośrodku Kultury miał miejsce koncert finałowy Fabryki Piosenki 

ŁOK, podczas którego zaprezentowali się wszyscy młodzi piosenkarze kształcący swój warsztat 

wokalny w ŁOK. 

15 czerwca w Amfiteatrze Miejskim w ramach kina letniego „Jetro Cinema Summer 2018” 

odbyła się projekcja filmu „Bodo”. 
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15 czerwca Gabrysia Łukasik z Fabryki Piosenki ŁOK zdobyła Tytuł Laureata na XII Festiwalu 

Artystycznym Dzieci i Młodzieży „Słowo i Piosenka” w Iłży i wystąpiła na Koncercie 

Laureatów podczas Iłżeckich Dni Kultury. 

16 czerwca Emilia Szcześniak i Zuzanna Bochman z Fabryki Piosenki ŁOK wystąpiły na 

koncercie finałowym Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Nuty 

Przyjaźni” Hajnówka 2018. Jury pod przewodnictwem Natalii Kukulskiej przyznało naszym 

młodym wokalistkom wyróżnienia. 

W dniach 16-17 czerwca w Stoczku Łukowskim odbył się 45 Sejmik Wiejskich Zespołów 

Teatralnych. Współorganizatorem wydarzenia był ŁOK. 

17 czerwca w Łukowie odbyła się I Łukowska Senioriada – Parada Kapeluszy, którą 

zorganizowali: Łukowska Rada Seniorów, Burmistrz Łukowa Dariusz Szustek oraz Łukowski 

Ośrodek Kultury. 
 

17 czerwca Gabrysia Łukasik i Emilka Szcześniak z Fabryki Piosenki ŁOK wystąpiły  

na Koncercie Laureatów XI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 

„Lubelski Talent" w Poniatowej podczas „Poniato-Wianek". Dziewczynki zajęły 2 miejsca  

w swych kategoriach wiekowych.  
 

17 czerwca w Parafii NMP Matki Kościoła w Łukowie odbył się trzeci koncert  

„VI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Łukowie”. Wystąpili 

artyści z Warszawy: Krzysztof Wojtyniak na puzonie oraz Andrzej Chorosiński na organach. 

Patronat honorowy nad „VI Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Organowej i Kameralnej  

w Łukowie” objął Prezydent RP Andrzej Duda. Dyrektorem artystycznym Festiwalu jest 

Mateusz Rzewuski. Organizatorami koncertu byli: Proboszcz Parafii NMP Matki Kościoła  

w Łukowie Ks. Kanonik Krzysztof Stepczuk oraz Łukowski Ośrodek Kultury. 
 

20 czerwca w ŁOK odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2017/2018 

Łukowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

20 czerwca w Galerii PROwizorium ŁOK odbył się wernisaż wystawy prac artystycznych 

słuchaczek Łukowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

20 czerwca w ŁOK miała miejsce prapremiera spektaklu teatralnego „Polowanie na lisa”  

w wykonaniu Teatru TŁOK (Teatru Łukowskiego Ośrodka Kultury). 

21 czerwca w Galerii PROwizorium Łukowskiego Ośrodka Kultury miał miejsce wernisaż 

wystawy Marcina Ziółkowskiego „Spojrzenie”. 

22 czerwca w Amfiteatrze Miejskim w ramach kina letniego „Jetro Cinema Summer 2018” 

odbyła się projekcja filmu „Amok. Zbrodnia i sława”. 

29 czerwca w Amfiteatrze Miejskim w ramach kina letniego „Jetro Cinema Summer 2018” 

odbyła się projekcja filmu „Mały Jakub”. 
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30 czerwca w Amfiteatrze Miejskim odbył się koncert Lecha Zakrzewskiego. 

 

Seanse w Kinie Łuków w miesiącu czerwcu obejrzało 1274 widzów. 

Lipiec 

1 lipca w ŁOK odbyła się kolejna Giełda Kolekcjonerów. 

1 lipca w Kinie Łuków odbyła się kolejna retransmisja przedstawienia baletowego z Teatru 

Bolszoj w Moskwie. Tym razem był to balet „Coppelia”. 

1 lipca odbyła się impreza „Powitanie lata nad łukowskim zalewem” czyli oficjalne rozpoczęcie 

sezonu wakacyjnego i otwarcie plaży miejskiej oraz kąpieliska Zimna Woda. Gwiazdą wieczoru 

był Zenon Martyniuk i zespół Akcent. Imprezę zorganizowali wspólnie: Burmistrz Łukowa 

Dariusz Szustek, Łukowski Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Łukowie. 

Od 2 lipca do 10 sierpnia w Łukowskim Ośrodku Kultury odbyły się wakacyjne zajęcia 

„Wakacje Ł’OK”. W programie były m. in.: zabawy integracyjne, zumba, warsztaty wokalne, 

plastyczne i muzyczne, zabawy w Centrum Rozrywki Arkabos, zabawy z Platinium 

Gym&Fitness, baseny OSiR, park linowy Deskaj Park, wycieczka do ZOO w Warszawie, film  

w Kinie Łuków, konkurs „Mam Talent” oraz uroczysty bal na zakończenie turnusu.  

Z oferty przygotowanej przez ŁOK skorzystało w 3 turnusach 135 dzieci w wieku 6-10 lat 

uczęszczających do łukowskich szkół i przedszkoli. 

6 lipca w Amfiteatrze Miejskim w ramach kina letniego „Jetro Cinema Summer 2018” odbyła 

się projekcja filmu „Szatan kazał tańczyć”. 

7 lipca w Amfiteatrze Miejskim miał miejsce koncert zespołu „Groove Brothers” czyli karaoke 

połączone z nauką angielskiego. 

8 lipca w Parku Miejskim odbyło się spotkanie z cyklu „Łuków Czyta Dzieciom”, 

zorganizowane przez Łukowski Ośrodek Kultury oraz Księgarnię „Prymus/Marco”. 

8 lipca w Amfiteatrze Miejskim wystąpił zespół „Szwagry Band”. 

13 lipca w Amfiteatrze Miejskim w ramach kina letniego „Jetro Cinema Summer 2018” odbyła 

się projekcja filmu „Gwiazdy - Wielka piłka i wielka miłość”. 

15 lipca w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie odbył się czwarty koncert  

„VI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Łukowie”. Wystąpili: 

Roksana Kwaśnikowska z Warszawy na skrzypcach oraz Emanuele Cardi z Salerno we 

Włoszech na organach. Patronat honorowy nad „VI Międzynarodowym Festiwalem Muzyki 

Organowej i Kameralnej w Łukowie” objął Prezydent RP Andrzej Duda. Dyrektorem 

artystycznym Festiwalu jest Mateusz Rzewuski. Organizatorami koncertu byli: Proboszcz Parafii 

Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie Ks. Prałat Tadeusz Dzięga oraz Łukowski Ośrodek 

Kultury. 

20 lipca w Amfiteatrze Miejskim w ramach kina letniego „Jetro Cinema Summer 2018” odbyła 

się projekcja filmu „Volta”. 
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22 lipca w Amfiteatrze Miejskim miał miejsce koncert zespołu rockowego „MUS!”. 

26 lipca po 42 latach pracy w Łukowskim Ośrodku Kultury przeszła na emeryturę Elżbieta 

Jaroszyńska - instruktor merytoryczny ŁOK. 

27 lipca w Amfiteatrze Miejskim w ramach kina letniego „Jetro Cinema Summer 2018” odbyła 

się projekcja filmu „Na układy nie ma rady”. 

29 lipca w Parku Miejskim odbyła się impreza plenerowa „Łuków Holi Festival - Święto 

Kolorów w Łukowie”. 

Seanse w Kinie Łuków w miesiącu lipcu obejrzało 1828 widzów. 

Sierpień 

1 sierpnia w Parku Miejskim odbyły się Łukowskie obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania 

Warszawskiego. Punktualnie o „godzinie W" zawyły syreny alarmowe. Następnie dzieci 

spędzające wakacje w ŁOK wraz z mieszkańcami Łukowa wspólnie śpiewali pieśni powstańcze, 

każdy mógł złożyć kwiaty i znicze czy też skosztować powstańcze potrawy, 

 a także pobiegać po Parku z Biegaczami Pomagaczami. Na zakończenie licznie zgromadzona 

publiczność obejrzała w Amfiteatrze Miejskim film „Miasto 44”. Łukowskie obchody 74 

rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zorganizowali: Miasto Łuków, Łukowski Ośrodek 

Kultury, Kino Łuków, Towarzystwo Fruwającej Muchy, Klub Weteranów Szos, Biegacze 

Pomagacze - Fundacja Cegiełkowo Pasja i Pomoc oraz Łukowska Spółdzielnia Mieszkaniowa. 

3 sierpnia w Amfiteatrze Miejskim w ramach kina letniego „Jetro Cinema Summer 2018” odbyła 

się projekcja filmu „Ach śpij kochanie”. 

5 sierpnia odbyło się „Święto Miodów Ziemi Łukowskiej 2018". Uroczystość rozpoczęła Msza 

Święta w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Gręzówce. Dalsza część imprezy miała 

miejsce w Ławkach. Organizatorami byli: Koło Pszczelarzy im. K. Lewickiego  

w Łukowie, Powiat Łukowski, Miasto Łuków, Gmina Łuków, Nadleśnictwo Łuków, Muzeum 

Regionalne w Łukowie, Łukowski Ośrodek Kultury oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie. 

5 sierpnia w Kinie Łuków miała miejsce retransmisja koncertu „Amore – mój hołd dla miłości” 

w wykonaniu André Rieu i jego Orkiestry Johanna Straussa. 

5 sierpnia w ŁOK odbyła się kolejna Giełda Kolekcjonerów. 

5 sierpnia w Parku Miejskim odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Łuków Czyta Dzieciom”, 

zorganizowane przez Łukowski Ośrodek Kultury oraz Księgarnię „Prymus/Marco”. 

10 sierpnia w Amfiteatrze Miejskim w ramach kina letniego „Jetro Cinema Summer 2018” 

odbyła się projekcja filmu „Człowiek z magicznym pudełkiem”. 

11 sierpnia w Amfiteatrze Miejskim miało miejsce spotkanie poetycko-taneczno-muzyczne 

„Zofia Kamola i jej poezjo-muzyka”. 

12 sierpnia w Parku Miejskim odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Łuków Czyta Dzieciom”, 

zorganizowane przez Łukowski Ośrodek Kultury oraz Księgarnię „Prymus/Marco”. 
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12 sierpnia w Amfiteatrze Miejskim odbył się koncert bluesowego zespołu Marka Somli „Route 

66”. 

15 sierpnia miały miejsce Łukowskie Obchody Święta Wojska Polskiego.  

Na Cmentarzu Wojennym odbyła się uroczysta Msza Święta, złożenie wieńców i wiązanek pod 

obeliskiem ku czci poległych w wojnie polsko-bolszewickiej, wiązanka pieśni wojskowych  

w wykonaniu łukowskiej Orkiestry Dętej.  

Dla wszystkich uczestników przewidziano wojskową grochówkę. Wieczorem w Parku Miejskim 

odbył się Piknik Patriotyczno-Historyczny. W programie m.in.: ognisko z kiełbasą, wspólne 

śpiewanie pieśni patriotycznych przy akompaniamencie gitary, prezentacja Wojska Obrony 

Terytorialnej, ekspozycje wojskowo-historyczne, możliwość zaopatrzenia się  

w odzież i gadżety militarne, a także wystawa fotografii archiwalnej z Ziemi Łukowskiej. 

Zwieńczeniem Łukowskich Obchodów Święta Wojska Polskiego była projekcja  

w Amfiteatrze niemego filmu z 1929 roku „Ponad śnieg”. Do tego filmu z elementami wojny 

polsko-bolszewickiej muzykę na żywo grał Waldemar Rychły wraz z Kwartetem Jorgi. 

Organizatorami byli: Miasto Łuków i Łukowski Ośrodek Kultury. 

17 sierpnia w Amfiteatrze Miejskim w ramach kina letniego „Jetro Cinema Summer 2018” 

odbyła się projekcja filmu „Najlepszy”. 

19 sierpnia Łukowski Ośrodek Kultury zorganizował w Amfiteatrze Miejskim imprezę „Hip-hop 

Ewangelii”. 

19 sierpnia w Parafii NMP Matki Kościoła w Łukowie odbył się piąty koncert „VI 

Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Łukowie”. Wystąpili: 

sopranistka Ewa Iżykowska z Warszawy oraz Tobias Aehlig z Paderborn w Niemczech na 

organach. Patronat honorowy nad „VI Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Organowej  

i Kameralnej w Łukowie” objął Prezydent RP Andrzej Duda. Dyrektorem artystycznym 

Festiwalu jest Mateusz Rzewuski. Organizatorami koncertu byli: Proboszcz Parafii NMP Matki 

Kościoła w Łukowie Ks. Kanonik Krzysztof Stepczuk oraz Łukowski Ośrodek Kultury. 

24 sierpnia w Amfiteatrze Miejskim w ramach kina letniego „Jetro Cinema Summer 2018” 

odbyła się projekcja filmu „Cicha noc”. 

30 sierpnia w Galerii PROwizorium ŁOK odbył się wernisaż wystawy fotograficznej Sebastiana 

Ignaciuka „Misja Kaukaz Elbrus 2018”. 

31 sierpnia w Amfiteatrze Miejskim w ramach kina letniego „Jetro Cinema Summer 2018” 

odbyła się projekcja filmu „Wieża. Jasny dzień”. 

Seanse w Kinie Łuków w miesiącu sierpniu obejrzało 1538 widzów. 

Wrzesień 

2 września w ŁOK odbyła się kolejna Giełda Kolekcjonerów. 

W dniach 7-8 września Emilka Szcześniak z Fabryki Piosenki ŁOK zdobyła Srebrną Różę oraz 

nagrodę rzeczową za zajęcie II miejsca na X Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki „Kwietnik” 

2018 w Kutnie. 
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8 września na Placu Solidarności i Wolności jak co roku Łuków wziął udział  

w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie 2018”. W tym roku było to czytanie „Przedwiośnia” 

Stefana Żeromskiego. Organizatorami byli: Burmistrz Łukowa Dariusz Szustek, Miejska 

Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Łukowie oraz Łukowski Ośrodek Kultury. 

W dniach 13-14 września w Łukowskim Ośrodku Kultury odbyły się przesłuchania i nabór  

do Fabryki Piosenki ŁOK. Zgłosiło się ponad 60 dzieci. Przyjętych na zajęcia zostało 34 dzieci. 

16 września Burmistrz Łukowa Dariusz Szustek, Łukowski Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Łukowie oraz klub Platinium Gym&Fitness zorganizowali imprezę „Zakończenie 

Lata nad Łukowskim Zalewem”. 

16 września w Parafii NMP Matki Kościoła w Łukowie odbył się szósty ostatni koncert  

„VI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Łukowie”. Wystąpili: 

chór „Schola Cantorum Misericordis Christi” z Białej Podlaskiej oraz Andres Uibo z Tallina  

w Estonii na organach. Patronat honorowy nad „VI Międzynarodowym Festiwalem Muzyki 

Organowej i Kameralnej w Łukowie" objął Prezydent RP Andrzej Duda. Dyrektorem 

artystycznym Festiwalu jest Mateusz Rzewuski. Organizatorami koncertu byli: Proboszcz Parafii 

NMP Matki Kościoła w Łukowie Ks. Kanonik Krzysztof Stepczuk oraz Łukowski Ośrodek 

Kultury. 

17 września na Placu Solidarności i Wolności stanęła plenerowa wystawa z IPN „Ojcowie 

Niepodległości”, która w ramach akcji „Biało-czerwony szlak. Moja Niepodległa” odbywa 

podróż po polskich miastach. Wystawa przypomina o stuleciu odrodzenia państwa polskiego 

oraz o sześciu najważniejszych postaciach, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości 

przez Polskę. Wystawę przygotował szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej. 

Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Łukowa Dariusz Szustek oraz Łukowski Ośrodek 

Kultury. 

18 września odbyły się zapisy na warsztaty plastyczne w ŁOK. 

19 września Łukowski Ośrodek Kultury zaprosił dzieci i młodzież z łukowskich przedszkoli, 

szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół średnich oraz instytucji kultury do wzięcia 

udziału w konkursach: wokalnym, recytatorskim, plastycznym oraz multimedialnym, 

związanych z tematyką niepodległości. Hasłem konkursów było: „Wolność jest w nas”. 

22 września Burmistrz Łukowa Dariusz Szustek, Łukowski Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Łukowie, Komenda Powiatowa Policji w Łukowie oraz sklep ABC Rowery 

zorganizowali Bezpieczny Peleton w ramach „Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 

Transportu - Dzień bez samochodu”. 

26 września w ŁOK wystąpili w specjalnych przedstawieniach dla młodzieży szkolnej aktorzy 

Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia. 

26 września w ŁOK odbyła się inauguracja roku akademickiego 2018/2019 Łukowskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

26 września w ŁOK miał miejsce koncert „Wspomnienia Dawnych Dni”, w wykonaniu „Retro 

Orchestra” dla słuchaczy Łukowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

We wrześniu w Łukowskim Ośrodku Kultury trwały również zapisy na warsztaty recytatorskie 

oraz do łukowskiej Orkiestry Dętej. 
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Seanse w Kinie Łuków w miesiącu wrześniu obejrzało 2991 widzów. 

Październik 

2 października w Łukowskim Ośrodku Kultury odbyło się kolejne spotkanie w Klubie 

„Kamena” z lokalną kulturą. Tym razem gościem był Jerzy Majek. 

5 października Łukowski Ośrodek Kultury oraz Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Parisel 

Palace zaprosili na Jesienny Pokaz Mody, który odbył się w Parisel Palace  

w Klimkach. 

7 października w ŁOK odbyła się kolejna Giełda Kolekcjonerów. 

8 października Łukowski Ośrodek Kultury zaprosił do udziału w IX Powiatowym Turnieju 

Sztuki Recytatorskiej „Fletnia Żałobna”. 

9 października w sali widowiskowej ŁOK Telewizja Master TV zorganizowała debatę 

kandydatów na burmistrza Łukowa. 

12 października w Galerii PROwizorium ŁOK odbył się wernisaż wystawy Ariela Kuli 

„Człowiek, Maszyna, Tożsamość”. 

15 października ŁOK zaprosił do udziału w XII Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji  

i Prozy Żydowskiej „W blasku szabasowych świec”. 

18 października w ŁOK miały miejsce 3 spektakle teatralne dla dzieci „O smoku i Królu 

leniuchu” w wykonaniu Teatru Bajlandia, które obejrzało ok. 600 dzieci z Powiatu 

Łukowskiego. 

18 października odbyły się przesłuchania VII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki dla Dzieci  

i Młodzieży DEBIUT Siedlce 2018. Trzy reprezentantki ŁOK otrzymały wysokie noty  

i znalazły się w gronie laureatów. I miejsce zajęła Oliwia Dzido, II miejsce Emilka Szcześniak  

a III miejsce Zuzanna Bochman. 

20 października w sali widowiskowej Łukowskiego Ośrodka Kultury wystąpił kabaret „Ciach” 

w najnowszym programie „Historie śmiechem pisane”. 

20 października Emilka Szcześniak z Fabryki Piosenki ŁOK wygrała eliminacje we 

Włoszczowie i tym samym dostała nominację na finał XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Dzieci  

i Młodzieży „Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka” w Krakowie. 

21 października słuchacze Łukowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odwiedzili Teatr  

im. J. Osterwy w Lublinie, gdzie obejrzeli spektakl „Kram z piosenkami. Obrazki śpiewające 

wg. Leona Schillera”. 

22 października ŁOK zaprosił do współpracy basistów, gitarzystów, perkusistów, pianistów oraz 

wszystkich grających na instrumentach dętych do współpracy w ramach nowo tworzonego 

projektu muzycznego. 

W dniach 24-25 października w ŁOK odbył się XVIII Powiatowy Turniej Recytatorski dla 

Przedszkolaków „Moje Małe Wierszobranie”. Na scenie wystąpiło 108 recytatorów. 
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25 października miał miejsce uroczysty Koncert Laureatów VII Ogólnopolskiego Konkursu 

Piosenki dla Dzieci i Młodzieży DEBIUT Siedlce 2018, który odbył się w sali widowiskowej 

„Podlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach. Trzy wokalistki ŁOK zajęły na nim 

czołowe miejsca: I miejsce Oliwia Dzido, II miejsce Emilka Szcześniak a III miejsce Zuzanna 

Bochman. 

25 października w Kinie Łuków odbył się wykład dla słuchaczy Łukowskiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku „Psychologia szczęścia”, który poprowadziła Hanna Klimuszko, psycholog  

i trener umiejętności psychologicznych. 

W nocy z 27 na 28 października po raz kolejny w Kinie Łuków odbyła się „Noc horrorów”. 

28 października w ŁOK w ramach „Niedzieli z teatrem” miał miejsce spektakl teatralny dla 

dzieci „Nowe przygody Doktora Dolittle” w wykonaniu Studia Teatralnego Krak-Art  

z Krakowa. 

31 października Łukowski Ośrodek Kultury w nawiązaniu do twórczości niedawno zmarłego 

Edwarda Dwurnika zaprosił do uczestnictwa w konkursie plastycznym „Dwurnik  

w Łukowie”. 

Seanse w Kinie Łuków w miesiącu październiku obejrzało 4356 widzów. 

Listopad 

4 listopada w ŁOK odbyła się kolejna Giełda Kolekcjonerów. 

5 listopada Łukowski Ośrodek Kultury oraz Parafia pw. NMP Matki Kościoła  

w Łukowie zorganizowali koncert Macieja Miecznikowskiego „Wyśpiewać 100 lat 

Niepodległości”. Bezpłatny koncert z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 

odbył się w Parafii NMP Matki Kościoła w Łukowie. 

W dniach 5-9 listopada w godzinach przedpołudniowych w Kinie Łuków odbył się 

„Listopadowy Festiwal Filmowy w Kinie Łuków”. Bezpłatne pokazy filmowe odbyły się  

w ramach łukowskich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i były 

częścią Łukowskiej Mocy Kultury. 

W dniach 5-10 listopada Łukowski Ośrodek Kultury zaprosił na cykl wydarzeń Łukowskiej 

Mocy Kultury „Wolność jest w nas”, która odbyła się w ramach łukowskich obchodów 100-lecia 

odzyskania przez Polskę Niepodległości. Program Łukowskiej Mocy Kultury obejmował m.in.: 

konkurs na prezentację multimedialną, konkurs recytatorski, konkurs plastyczny, konkurs 

wokalny, koncert laureatów tych konkursów, projekcje filmowe, spektakle teatralne, koncert 

Macieja Miecznikowskiego oraz koncert Kacpra Kuszewskiego. 

6 listopada w Galerii PROwizorium Łukowskiego Ośrodka Kultury odbyło się kolejne spotkanie 

w Klubie Kamena. Tym razem gościem był autor fraszek Janusz Sipkowski. 

7 listopada w sali widowiskowej ŁOK miały miejsce 2 spektakle teatralne dla dzieci „Orlątko”  

w wykonaniu Teatru Banasiów, które obejrzało ok. 400 dzieci z Powiatu Łukowskiego. 

7 listopada w Galerii PROwizorium Łukowskiego Ośrodka Kultury odbyło się uroczyste 

podsumowanie, wręczenie nagród i dyplomów oraz wystawa pokonkursowa autorów 
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nagrodzonych prac konkursu plastycznego „Wolność jest w nas”. Odbył się on z okazji 100-lecia 

odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz wpisał się w cykl wydarzeń Łukowskiej Mocy 

Kultury „Wolność jest w nas”. 

9 listopada w Łukowskim Ośrodku Kultury odbył się konkurs wokalny „Wolność jest w nas”. 

Odbył się on z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz wpisał się  

w cykl wydarzeń Łukowskiej Mocy Kultury „Wolność jest w nas”. 

9 listopada w Auli I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie odbyła się Gala 

Łukowskiej Mocy Kultury „Wolność jest w nas”. Wydarzenie to wpisało się w łukowskie 

obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Organizatorami byli: Łukowski 

Ośrodek Kultury oraz Powiat Łukowski. Podczas gali odbyło się wręczenie nagród za konkursy 

Łukowskiej Mocy Kultury „Wolność jest w nas”. 

9 listopada w Kinie Łuków miała miejsce uroczysta premiera polskiej komedii romantycznej 

„Planeta singli 2". Ta specjalna premiera połączona była z koncertem zespołu „Vivo Divido”, 

podczas którego usłyszeliśmy romantyczne ballady. Ponadto ŁOK przygotował niespodziankę 

dla widzów - konkurs Happy Seats/Szczęśliwy Fotel, pod którym ukryte były bony 

podarunkowe. 

9 listopada recytatorzy z ŁOK zostali laureatami Wojewódzkiego Konkursu Poezji, Prozy  

i Pieśni Patriotycznej im. Ryszarda Kaczorowskiego „Ojczyzno moja najmilsza” w Lublinie. 

Bartłomiej Niewęgłowski zdobył I miejsce a Maciej Radomyski wyróżnienie. 

10 listopada w sali widowiskowej Łukowskiego Ośrodka Kultury miał miejsce recital Kacpra 

Kuszewskiego „Album rodzinny”. Koncert odbył się w ramach Łukowskiej Mocy Kultury. 

10 listopada Łukowski Ośrodek Kultury zaprosił na Teatralną Noc Listopadową w ramach 

Łukowskiej Mocy Kultury „Wolność jest w nas”. Wpisała się ona w łukowskie obchody 100-

lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

10 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Adamowie odbył się VI Wojewódzki Przegląd 

Recytatorski Poezji i Prozy Patriotycznej im. gen. Franciszka Kleeberga. Recytatorzy ŁOK 

znaleźli się w gronie laureatów. I miejsce w swych kategoriach wiekowych zajęli: Ania Rokicka, 

Julia Drozd i Bartłomiej Niewęgłowski, II miejsce Julia Semczuk a III miejsce Maciej 

Radomyski. Grand Prix konkursu zdobył Kacper Siwiak z ŁOK. 

W dniu 11 listopada Rada i Zarząd Powiatu Łukowskiego, Rada i Burmistrz Miasta Łuków oraz 

Rada i Wójt Gminy Łuków zorganizowali uroczyste obchody 100. Rocznicy Odzyskania 

Niepodległości w Łukowie. Współorganizatorem obchodów był Łukowski Ośrodek Kultury.  

W programie znalazły się m.in.: Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kolegiacie  

pw. Przemienienia Pańskiego w Łukowie, przemarsz pod tablicę upamiętniającą Polską 

Organizację Wojskową, wystąpienia okolicznościowe, składanie wieńców i wiązanek oraz 

oprawa muzyczna w wykonaniu Towarzystwa Muzycznego im. Antoniego Próchniewicza  

w Łukowie. 

11 listopada delegacja ŁOK złożyła wieniec pod tablicą poświęconą Polskiej Organizacji 

Wojskowej podczas oficjalnych łukowskich obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości 

przez Polskę. 
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W dniach 12-16 listopada odbyły się przesłuchania muzyków do nowo tworzonego projektu 

muzycznego w Łukowskim Ośrodku Kultury. 

14 listopada Łukowski Ośrodek Kultury zaprosił do udziału w XVII Wojewódzkim Konkursie 

Recytatorskim Poezji i Prozy ks. Jana Twardowskiego „Uśmiech Pana Boga”. 

15 listopada w Łukowskim Ośrodku Kultury odbyły się 3 spektakle teatralne „Niezwykłe 

przypadki Foczki akrobatki” w wykonaniu Agencji Artystycznej „PATIGO” z Kielc, które 

obejrzało ok. 600 dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z Powiatu Łukowskiego. 

16 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie odbyły się finałowe 

występy kolejnej edycji Wojewódzkiego Konkursu Piosenki „Jesienne Nutki”. Srebrnego 

Kasztana - II miejsce w kategorii klasy IV–VI zespoły zdobył Zespół Wokalny „Zadziorna 

Siódemka” z Fabryki Piosenki ŁOK. Zespół wystąpił w składzie: Emilia Szcześniak, Zosia 

Szczuchniak, Karolina Jastrzębska, Gabrysia Łukasik, Zuzia Bochman, Oliwia Dzido oraz 

Weronika Wierzchowska. Brązowego Kasztana - III miejsce w tej samej kategorii wiekowej 

zdobył Zespół Wokalny „Damy” z Fabryki Piosenki ŁOK. Zespół wystąpił w składzie: Emilia 

Szcześniak, Zosia Szczuchniak, Zuzia Bochman oraz Gabrysia Łukasik. Brązowego Kasztana - 

III miejsce w kategorii klas IV–VI soliści zdobyła Zuzanna Bochman z Fabryki Piosenki ŁOK. 

17 listopada w sali widowiskowej ŁOK wokaliści Fabryki Piosenki Łukowskiego Ośrodka 

Kultury zaprosili na niezwykłą podróż w czasie, na koncert „Piosenka Ci nie da zapomnieć”. 

18 listopada w Kinie Łuków miała miejsce wystawa na ekranie Edgara Degasa „Degas. 

Umiłowanie perfekcji”. 

23 listopada słuchacze Łukowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyli  

w wycieczce do Siedlec, podczas której obejrzeli wystawę „Ars Sacra El Greca” w Muzeum 

Diecezjalnym, a także zwiedzili Zespół Pałacowo Ogrodowy Ogińskich oraz Muzeum 

Regionalne. 

23 listopada w Galerii PROwizorium ŁOK miał miejsce wernisaż wystawy prac Doroty 

Panasiuk „Co będzie jutro ...”. 

23 listopada w sali widowiskowej Łukowskiego Ośrodka Kultury miał miejsce koncert „Queen 

akustycznie”. Akustyczny koncert największych przebojów legendarnej grupy Queen wykonał 

zespół „SilkQueen Trio”.Bezpośrednio po koncercie w Kinie Łuków była łukowska premiera 

filmu o zespole Queen i Freddie’em Mercurym „Bohemian Rhapsody”. 

25 listopada w sali widowiskowej Łukowskiego Ośrodka Kultury w ramach „Niedzieli  

z teatrem", odbyły się dwa spektakle teatralne dla dzieci „Lodowa kraina” w wykonaniu aktorów 

studia teatralnego „KRAK-ART” z Krakowa. 

25 listopada w Terespolu odbył się XX Otwarty Konkurs Poezji Śpiewanej VOICE POETICA. 

Trzy wokalistki Fabryki Piosenki ŁOK zostały zauważone przez konkursowe Jury. Anastazja 

Klimiuk wyśpiewała II miejsce, Marta Skurka III miejsce, a Klaudia Borejko otrzymała 

wyróżnienie. 

W dniach 27-28 listopada w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie recytatorzy ŁOK: Julia 

Drozd, Julia Semczuk oraz Bartłomiej Niewęgłowski zostali laureatami Wojewódzkiego  

22. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego.  
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28 listopada w sali widowiskowej ŁOK miał miejsce Bal Andrzejkowy dla słuchaczy 

Łukowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

29 listopada instruktorzy Łukowskiego Ośrodka Kultury zorganizowali Bal Andrzejkowy dla 

podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach, Domu Pomocy Społecznej  

w Łukowie, Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przylądek” i z Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

30 listopada w ŁOK miał miejsce wykład dotyczący profilaktyki zwalczania przestępczości 

„Temu można zapobiec”. Wykład poprowadziły: starszy psycholog Zakładu Karnego  

w Siedlcach kpt. Edyta Starostka i psycholog Anna Laszuk. Zorganizowali go: Fundacja 

Podlaskie Centrum Radiowe oraz Łukowski Ośrodek Kultury. 

Seanse w Kinie Łuków w miesiącu listopadzie obejrzało 2837 widzów. 

Grudzień 

1 grudnia wokalistki Fabryki Piosenki ŁOK: Marta Skurka i Oliwia Dzido zaśpiewały podczas 

jubileuszowej 30 Gali Nagród im. Ludomira Benedyktowicza, która odbyła się po raz 30  

w Muzeum Regionalnym w Siedlcach. 

2 grudnia w ŁOK odbyła się kolejna Giełda Kolekcjonerów. 

4 grudnia w Łukowskim Ośrodku Kultury odbył się XVII Wojewódzki Konkurs Poezji  

i Prozy ks. Jana Twardowskiego „Uśmiech Pana Boga” 2018. Recytatorzy ŁOK znaleźli się  

w gronie laureatów. I miejsce zajął Maciej Radomyski, III miejsce Jagoda Świerczewska,  

a wyróżnienia otrzymali: Ania Rokicka, Julia Drozd oraz Bartłomiej Niewęgłowski. 

6 grudnia Łukowski Ośrodek Kultury oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Łukowie zaprosili dzieci i młodzież do wspólnej mikołajkowej zabawy  

„W Świątecznej Krainie”. W programie znalazły się m.in.: rozstrzygnięcie konkursu na Kartkę 

Bożonarodzeniową, mikołajkowa impreza z mnóstwem nagród, prezentów, słodyczy, 

konkursów, zabaw oraz karaoke, degustacja potraw wigilijnych, mikołajkowa zumba oraz 

przybycie Świętego Mikołaja i uroczyste rozświetlenie choinki na Placu Solidarności  

i Wolności w Łukowie. 

6 grudnia Łukowski Ośrodek Kultury oraz Kino Łuków zaprosili dzieci i młodzież  na 

„Mikołajki w Kinie Łuków”. 

7 grudnia słuchaczki Łukowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy 

Łukowskim Ośrodku Kultury, uczestniczące w zajęciach Rękodzieło Artystyczne - Haft 

Krzyżykowy, wysłały jak co roku jedną z wykonanych przez siebie kartek świątecznych do Ojca 

Świętego Franciszka. 

9 grudnia w Kinie Łuków miała miejsce kolejna retransmisja baletowa z Teatru Bolszoj  

w Moskwie. Tym razem była to „Sylfida”. 

9 grudnia ŁOK gościł Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej Instytutu Żywności  

i Żywienia. Każdy, kto odwiedził Łukowski Ośrodek Kultury mógł skorzystać z bezpłatnych 

porad dietetyków i trenerów fitness w zakresie zdrowego stylu życia. Na najmłodszych czekały 

 z kolei edukacyjne gry i zabawy, które poprowadzili doświadczeni animatorzy. 
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10 grudnia w Galerii PROwizorium ŁOK dla słuchaczy Łukowskiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku odbył się wykład połączony z warsztatami kulinarnymi „Cukrzyca, osteoporoza, 

miażdżyca - czy dieta jest konieczna”. 

12 grudnia w Sali Czarnej Centrum Kultury w Lublinie odbył się Koncert Laureatów 22. 

Wojewódzkiego Jesiennego Konkursu Recytatorskiego w Lublinie, podczas którego wystąpili 

recytatorzy z ŁOK. I miejsce w kategorii wiekowej klasy I-VI Szkoła Podstawowa zdobyła Julia 

Drozd, II miejsce w kategorii wiekowej klasa 7-8 Szkoła Podstawowa oraz klasa 3 Gimnazjum 

zajęła Julia Semczuk, a III miejsce w tej samej kategorii wiekowej zajął Bartłomiej 

Niewęgłowski. 

13 grudnia w sali widowiskowej Łukowskiego Ośrodka Kultury miały miejsce  

2 spektakle teatralne dla dzieci „Zimowy czas” w wykonaniu Agencji Artystycznej Patigo. 

Spektakle obejrzało ok. 400 dzieci z Przedszkoli oraz klas I-III Szkół Podstawowych  

z Powiatu Łukowskiego. 

15 grudnia w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II w Starostwie Łukowskim odbył się łukowski 

finał akcji charytatywnej Polacy–Rodakom. Część artystyczną po raz kolejny zapewnił 

Łukowski Ośrodek Kultury. Kolędy zaśpiewały wokalistki Fabryki Piosenki ŁOK: Gabrysia 

Łukasik i Emilka Szcześniak. Kolędę na trąbce zagrał Anton Fartusznyj. 

15 grudnia w hali sportowej im. R. Szajdziuka przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

w Łukowie odbył się „Koncert Kolęd i Słodkich Serc”. Na koncert zaprosili: Burmistrz Łukowa, 

Rada Miasta Łuków, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Łukowski Ośrodek 

Kultury. Podczas koncertu wystąpili: Andrzej Wojtuś, Orkiestra Dęta im. Antoniego 

Próchniewicza w Łukowie, zespół Antona Fartusznego, wokaliści Fabryki Piosenki ŁOK: Marta 

Skurka, Anastazja Klimiuk, Sylwia Purzycka, Julia Stolarczyk oraz Karolina Oklińska. Gwiazdą 

wieczoru była wokalistka i aktorka Olga Szomańska. „Biletem wstępu” na koncert były 

słodycze, które zostały przekazane najbardziej potrzebującym dzieciom. 

15 grudnia w Lipskim Centrum Kultury odbyły się eliminacje regionalne XVII Ogólnopolskiego 

Festiwalu Kolęd i Pastorałek Radom'2018 oraz Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek 

im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Zosia Szczuchniak z Fabryki Piosenki ŁOK wróciła  

z eliminacji z wyróżnieniem. 

15 grudnia w Łukowskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie przedświąteczne Przyjaciół  

i Mecenasów Kultury Łukowskiej. 

17 grudnia w ŁOK został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Dwurnik w Łukowie”. 

18 grudnia w Galerii PROwizorium ŁOK odbyło się kolejne spotkanie w Klubie Kamena. Tym 

razem był to program w klimacie świątecznym „Na świąteczną nutę”. Przed publicznością 

zaprezentował się Klub Młodych Twórców z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II 

w Łukowie. 

19 grudnia pracownicy ŁOK zawieźli słodycze zebrane na „Koncercie Kolęd  

i Słodkich Serc" do: Szpitala Św. Tadeusza w Łukowie, Domu Dziecka mieszczącego się  

w Domu Pomocy Społecznej na ulicy Broniewskiego w Łukowie, Specjalnego Ośrodka 

Wychowawczego na ul. Stodolnej w Łukowie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
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w Łukowie oraz do Parafialnego Zespołu Caritas Diecezji Siedleckiej przy Parafii NMP Matki 

Kościoła w Łukowie.  

21 grudnia w Łukowskim Ośrodku Kultury miał miejsce koncert „Będzie kolęda" w wykonaniu 

wokalistów Fabryki Piosenki ŁOK. 

Seanse w Kinie Łuków w miesiącu grudniu obejrzało 2913 widzów. 

Ważnym elementem pracy Łukowskiego Ośrodka Kultury w Łukowie jest zaspokajanie 

potrzeb, różnych gustów i oczekiwań mieszkańców. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło  

w 2018 r. przygotować odpowiedni repertuar, dopasowany do preferencji kulturalnych różnych 

odbiorców. W 2019 roku planowana jest kontynuacja edukacji kulturalnej dla dzieci, młodzieży 

oraz dorosłych, prowadzenie sekcji oraz kół zainteresowań. Zintensyfikowane zostaną działania 

rozszerzające ofertę kulturalną skierowaną do mieszkańców Łukowa. 

Podsumowanie 

• łącznie odbyło się ok. 250 imprez Łukowskiego Ośrodka Kultury, w których uczestniczyło ok. 

75.000 osób 

• w Kinie Łuków seanse filmowe obejrzało blisko  30.000 widzów; 

• sumując, z oferty kulturalnej Łukowskiego Ośrodka Kultury z Kinem Łuków 

  skorzystało ok. 100.000 osób. 

 

Koła zainteresowań działające w ŁOK 

Ok. 600 osób 

Łukowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – 105 słuchaczy 

Sekcja teatralna – 30 osób 

Warsztaty plastyczne – 10 osób 

Warsztaty rzeźbiarskie – 10 osób 

Warsztaty recytatorskie – 10 osób 

Szkoła tańca do Caro Dance Łuków – 100 osób 

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy” – 150 osób 

Towarzystwo Muzyczne im. Antoniego Próchniewicza w Łukowie – 50 osób 

Fabryka Piosenki ŁOK – 50 osób 

 

Koncerty w wykonaniu sekcji ŁOK 

13 koncertów – 1.700 widzów 

W tym: 

Teatr – 2 spektakle – 100 widzów 

Recitale wokalne – 5 koncertów – 1000 widzów 
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Pokazy taneczne – 3 pokazy – 600 widzów 

Inne – 3 – 500 widzów 

 

Imprezy zorganizowane poza placówką ŁOK 

34 imprezy – 20.000 widzów 

W tym m.in.: 

Dni Łukowa – 10.000 widzów 

Święto Wojska Polskiego – 2.500 widzów 

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Łukowie – 1.200 widzów 

Impreza Mikołajkowa „W świątecznej krainie” – 800 widzów 

Koncert Kolęd i Słodkich Serc – 700 widzów 

Noc kultury – 500 widzów 

Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – 400 widzów 

 

Teatry, koncerty i kabarety z udziałem artystów zawodowych 

38 imprez – 14.000 widzów 

W tym: 

Teatry dla dzieci i młodzieży – 18 spektakli – 2.800 widzów 

Koncerty  - 17 koncertów – 10.000 widzów 

 

Konkursy recytatorskie, wokalne oraz plastyczne 

16 konkursów – 1.200 uczestników 

W tym: 

Konkursy recytatorskie – 8 konkursów – 320 uczestników 

Konkursy wokalne – 4 konkursy – 380 uczestników 

Konkursy plastyczne – 2 konkursy – 360 uczestników 

Przeglądy szkolne – 2 konkursy – 140 uczestników 

Imprezy dla dzieci 

6 imprez – 4.000 uczestników 

Wystawy 

12 wystaw – 5.000 widzów 

Wycieczki 

7 wycieczek – 250 uczestników 
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W tym: 

dla dzieci które spędzają ferie zimowe oraz wakacje w ŁOK – 4 wycieczki – 140 dzieci 

dla Łukowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 3 wycieczki – 105 słuchaczy ŁUTW 

 

Ponadto pracownicy Łukowskiego Ośrodka Kultury włączyli się w ponad 100 imprez które 

organizowały inne ośrodki, służąc im czy to nagłośnieniem, czy prowadzeniem imprezy czy też 

przeprowadzaniem animacji dla najmłodszych. 

 

8.2  Miejska Biblioteka Publiczna 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie jest samorządową instytucją 

wpisaną do rejestru instytucji kultury  pod pozycją nr 2 w dniu 03.01.2012 r. Nadzór nad 

działalnością biblioteki sprawuje Organizator – Burmistrz Miasta Łuków. Uchwałą  

Nr XIII/146/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 6 października 2011r. nadano statut Miejskiej 

Bibliotece Publicznej; Uchwała Nr XV/172/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 17 listopada 2011r. 

w sprawie zmiany w statucie. Statut określa cele, zadania i organizację biblioteki. Biblioteka 

pełni zadania powiatowe na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Biblioteki 

Powiatowej Miastu Łuków zawartego w dniu 10.11.2004 r. pomiędzy Powiatem Łukowskim  

a Miastem Łuków. 

1. Budżet biblioteki 

W roku 2018 biblioteka otrzymała dotację z Miasta Łuków: 

- na działalność podmiotową:  661 000 zł.   

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup księgozbioru dla czytelników: 13 000 zł. 

- na realizację zadań biblioteki powiatowej ( Starostwo Powiatowe) -  86 076 zł.  

Pozyskane środki pozabudżetowe: 

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych dla 

bibliotek – 22 378 zł. 

- Konkurs grantowy „Na 100 Niepodległa” organizowany przez Fundację BGK im. J.K. 

Steczkowskiego. Tytuł projektu: „Biblioteka – Dzieci i Młodzież – Seniorzy wspólnie 

przeżywamy 100 – lecie Niepodległości” – 9 834,23 zł. 

- sponsoring w wysokości 3 000 zł z Banku Spółdzielczego w Łukowie – umowa reklamy               

z 23 marca 2018 r., z przeznaczeniem na zakup kart czytelnika  - 6 000 sztuk. 

- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tytuł projektu: 

„Wolni od nałogów” – 495,99 zł. (zakup gier planszowych do Oddziału dla Dzieci) 

- dary książkowe od czytelników i instytucji:  13 120,50 zł. 
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2. Działalność podstawowa: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów                        

na zewnątrz  i w czytelniach 

a) gromadzenie zbiorów – ogółem zbiory biblioteki głównej i filii liczą 92 773 vol. ( stan na 

31.12.2018 r.) 

W roku 2018 przybyło 3248 vol. z następujących źródeł: 

- zakup ze środków własnych (Miasto Łuków) – 640 vol. na kwotę 13 000 zł; 

- zakup ze środków powiatowych: 528 vol. na kwotę 10 000 zł; 

- zakup nowości wydawniczych do bibliotek (Program Biblioteki Narodowej) – 1141 vol. na 

kwotę 22 378 zł. 

- dary od czytelników i  instytucji: 939 vol. na kwotę 13 120,50 zł.,  w tym zakup 25 tytułów 

nowości wydawniczych (50 egzemplarzy) na kwotę 1 000,90 zł przez Łukowskie Forum 

Rozwoju. Książki trafiły do biblioteki dzięki zaangażowaniu przedstawiciela Zarządu 

Stowarzyszenia, a zarazem radnego Rady Miasta Łuków – p. Mateusza Popławskiego. 

b) udostępnianie zbiorów: 

- liczba czytelników zarejestrowanych w ciągu roku: 4 901 

- liczba odwiedzin w wypożyczalniach: 46 013 

- liczba wypożyczonych na zewnątrz: książek – 89 201, audiobooków - 636, czasopism - 904 

- liczba odwiedzin w czytelniach: 9 574 

- liczba udostępnionych na miejscu w czytelniach: książek – 2 502 vol., czasopism – 3 446  

- liczba udzielonych informacji: 5 958, zrealizowanych kwerend: 105 

- z Internetu skorzystało: 3 824 osoby 

- z wypożyczalni międzybibliotecznej skorzystały 52 osoby, którym zamówiono 70 książek 

c) prace techniczne: 

- obłożono w folię: 9 826 książek, podklejono: 459 

- wysłano upomnień: 299 – zwykłe, 5 – ostateczne 

- powiadomienia telefoniczne o przetrzymaniu książek – 152 

3. Działalność upowszechnieniowa w zakresie książki i czytelnictwa 

a) Ferie w bibliotece 

W Oddziale dla Dzieci w dniach 29 stycznia – 11 luty zorganizowano cykl zajęć  p. h. „Ferie  

w bibliotece”. Łącznie w zajęciach udział wzięło 30 dzieci. W programie zajęć priorytetem było  

wykorzystanie gier planszowych; 

Filia nr 1 – cykl czterech zajęć, w których uczestniczyło 20 dzieci. 

b) wakacje w bibliotece  

W Oddziale dla Dzieci zajęcia w ramach akcji „Wakacje z Miejską Biblioteką Publiczną” 

odbywały się w lipcu od wtorku do soboty – 203 uczestników. 
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Bibliotekarze Filii nr 1 w lipcu we wtorki i czwartki prowadzili wakacyjne zajęcia dla dzieci                       

i młodzieży – 45 uczestników. 

c) Spotkania autorskie 

18 stycznia – spotkanie z tłumaczami książek z języka ukraińskiego: Iwoną Wasilewską – 

Marczuk (stypendystka Burmistrza Miasta Łukowa, czytelniczka biblioteki) i Wojciechem 

Pestką. Pani Iwona przedstawiła swój dorobek translatorski, odpowiadała na pytania 

publiczności, przeczytała fragmenty tłumaczonych książek w języku ukraińskim. Te same 

fragmenty bibliotekarka przeczytała w języku polskim. Wojciech Pestka – redaktor 

dwumiesięcznika „Lublin  Kultura i Społeczeństwo uzupełniał  wypowiedzi tłumaczki.  

Spotkanie zorganizowano dla czytelników dorosłych – 18 osób. 

23, 25 stycznia – spotkania z Iwoną Wasilewską -  Marczuk adresowane do młodzieży. Gość 

biblioteki mówiła o miejscu języka ukraińskiego wśród języków słowiańskich, studiach  

na filologii ukraińskiej, odniosła się do zawodu tłumacza. W spotkaniu uczestniczyła młodzież  

z Gimnazjum nr 2 i Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta – 60 osób.  

d) Tydzień Bibliotek                                                     

„Podróż po legendach i podaniach” – cykl zajęć czytelniczych dla uczniów kl.  I i II  szkół 

podstawowych. Dzieci poznały legendy dotyczące powstania trzech polskich stolic: Gniezna, 

Krakowa i Warszawy oraz zabytki wyróżniające te miasta.  Zajęcia powtarzano sześciokrotnie  

w terminie 8 maja – 6 czerwca, uczestniczyło w nich 143 uczniów. Organizator: Oddział dla 

Dzieci 

9,11,18 maja – „Dzień dobry, Biblioteko! – zajęcia czytelnicze oparte na opowiadaniu  „Dzień  

z tatą”. Uczestnik: Przedszkole Sióstr Nazaretanek, grupa 4 – latków (43 uczestników,  

4 opiekunów). Organizator: Filia nr 1. 

14 maja – „W krainie smoków”  - zajęcia czytelnicze związane z bajką „Smok Czaruś” 

Uczestnik: Przedszkole Sióstr Nazaretanek, grupa 6 – latków ( 28 dzieci, 2 opiekunów). 

Organizator: Filia nr 1. 

8, 11, 17 maja - prezentacja multimedialna pt. „Zbigniew Herbert – jeden  z najwybitniejszych 

poetów polskich XX wieku” przygotowana w związku z Rokiem Zbigniewa Herberta. 

Uczestnik: uczniowie klas III z Gimnazjum nr 2 w Łukowie (76). Prezentację obejrzeli również 

członkowie DKK podczas akcji „Włącz Poezję” (23 marca – 9 osób). 

e) XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom  (2 – 10 czerwca) 

6,7,14 czerwca – Oddział dla Dzieci odwiedziły dzieci z miejskich przedszkoli: Niepublicznego 

Przedszkola „Bajkowy Raj”, Niepublicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia”, Przedszkola 

Miejskiego nr 6 ( 2x). W programie: nawiązanie do roku 100 -  lecia odzyskania przez Polskę 
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niepodległości - wiersze o ojczyźnie, legendy oraz zabawy nawiązujące do tych tekstów.  

Liczba uczestników: 101. 

6 czerwca – wizyta bibliotekarki z Filii nr 1 w Przedszkolu Miejskim nr 1. Temat zajęć:                

„W oczekiwaniu na lato”. Liczba uczestników: 21 dzieci, 3 opiekunów. 

f) Jubileusz Biblioteki  

Konkurs wiedzy o Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Sienkiewicza w 110 – lecie powstania 

placówki. Konkurs adresowano do czytelników biblioteki, mieszkańców powiatu łukowskiego. 

Kupony z pytaniami dotyczącymi historii i działalności Biblioteki zamieszczone były we 

Wspólnocie Łukowskiej  od nr 12 (687) z dnia 20 – 26 marca do nr 16 (691) z dnia 17 – 23 

kwietnia), dostępne w bibliotece głównej i filiach oraz na stronie internetowej biblioteki. 

Wpłynęło 107 kuponów z odpowiedziami, rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 8 maja -  

w Tygodniu Bibliotek, nagrodzono 30 osób. Organizator: Oddział dla Dorosłych. 

Quiz dla czytelników: „Co wiesz o Miejskiej Bibliotece Publicznej?” . Organizator: Filia nr 3. 

Liczba uczestników: 17. 

„Kartka urodzinowa dla Biblioteki” – XIX Powiatowy Konkurs Plastyczny.  

Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalistów powiatu 

łukowskiego. Celem było uczczenie 110 rocznicy powstania Biblioteki, przypomnienie tradycji 

wysyłania życzeń na kartkach okolicznościowych. Zadaniem uczestników było wykonanie kartki 

okolicznościowej formatu A5 w dowolnej technice plastycznej. Zainteresowanie konkursem 

było duże, wpłynęło 138 prac. Przyznano 9 nagród głównych oraz 21 wyróżnień w trzech 

kategoriach wiekowych. Uroczyste podsumowanie konkursu z udziałem laureatów, nauczycieli, 

rodziców odbyło się 26 kwietnia. Nagrody wręczali przedstawiciele Starostwa Powiatowego  

i Miasta Łuków. Bibliotekarka odczytała dedykowane Bibliotece życzenia, następnie obejrzano 

film o bibliotece. W podsumowaniu uczestniczyło 48 osób. Organizator: Oddział dla Dzieci. 

Jubileusz 110 lat Łukowskiej Biblioteki – 10 maja. Główna część uroczystości odbyła się            

w Sali Widowiskowej Łukowskiego Ośrodka Kultury. W programie uroczystości:  

- „Z kart historii Biblioteki” – projekcje dwóch  filmów: reportaż z 50 – lecia biblioteki                    

w Łukowie oraz fragment programu „Obiektyw” poświęcony Marii Kiernickiej – nestorce 

łukowskiego bibliotekarstwa. Filmy pochodziły z zasobów Filmoteki Narodowej, udostępnione 

dzięki uprzejmości Telewizji Master. Trzeci krótki materiał filmowy ukazujący historię placówki 

od momentu powstania aż po współczesną działalność przygotowano specjalnie na okoliczność 

110 – lecia Biblioteki; 

- wystąpienia zaproszonych Gości – życzenia,  odczytanie listów gratulacyjnych; 

- dyplomy uznania dla Biblioteki od Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa 

Lubelskiego 
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-  dyplomy uznania dla długoletnich pracowników przyznane przez Wojewodę Lubelskiego na 

wniosek dyrektora Biblioteki; 

- uroczystość połączona z Powiatowym Dniem Bibliotekarza – w imieniu samorządu miasta            

i powiatu życzenia bibliotekarzom złożył Sekretarz Miasta Ryszard Szczygieł; 

- koncert Kuby Michalskiego „Śpiewana historia Polski”- poetycko – muzyczna opowieść             

o historii Polski; 

- spotkanie przy jubileuszowym torcie – ogródek biblioteczny; 

 „Od jubileuszu do jubileuszu 2008 – 2018” – wystawa fotograficzna ukazująca działalność 

placówki przez ostatnie 10 lat. 

Film o bibliotece – z okazji Jubileuszu 110 – lecia  biblioteki opracowano scenariusz filmu     

o historii i dniu dzisiejszym biblioteki. Scenariusz: Ewa Wiśnicka, realizacja: Bartosz 

Leśkiewicz.  

Folder – opracowano folder okolicznościowy „Biblioteka Łukowska w latach 1908 – 2018”. 

Druk: Wydział Promocji Miasta Łuków. 

g) 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 

Biblioteka złożyła wniosek do Konkursu grantowego „Na 100 Niepodległa” organizowanego 

przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego. Projekt biblioteki p. h. „Biblioteka – Dzieci    

i Młodzież – Seniorzy. Wspólnie przeżywamy 100 – lecie Niepodległości” znalazł się                   

w gronie 60 projektów dofinansowanych w skali kraju . Otrzymaliśmy grant w wysokości  

9 917 zł. Projekt adresowany był do uczniów z klas II – VII szkół podstawowych i ich rodziców, 

dziadków oraz młodzieży z oddziałów gimnazjalnych i klas I-III szkół średnich. Celem było 

m.in. przekazanie wiedzy o wydarzeniach związanych z historią Polski i regionu.  

Projekt realizowano od sierpnia do grudnia 2018 r. Zakupiono sprzęt i materiały niezbędne  

do realizacji zajęć (projektor, ekran, drukarkę, aparat fotograficzny, materiały plastyczne).  

W realizację projektu zaangażowani byli bibliotekarze biblioteki głównej oraz Filii nr 1 i 2.  

W projekcie ogółem udział wzięło 1 199 osób.  

W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 

- cykl warsztatów tworzenia książek tematycznych lapbook’ów  dla dzieci z udziałem rodziców, 

dziadków, przedstawicielek Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tematy: „Moja Ojczyzna”, 

„Kocham Cię Polsko”, „Nasza droga do niepodległości”, „Co się wydarzyło 11 listopada  

w 1918 roku”, „Polskie godło i flaga dawniej i dziś”, „Miejsca pamięci w naszym mieście”. 

Odbyło się 10 zajęć z udziałem 258 osób; 

- wystawa lapbook’ów – ekspozycje wykonanych prac po zrealizowaniu poszczególnych 

tematów w filiach i ogólna - w bibliotece głównej; 
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- cykl lekcji bibliotecznych dla młodzieży  „Święto Niepodległości: nasza lekcja historii”,              

„Jak odradzała się Rzeczpospolita”, „Polskie kobiety: Matki, żony, obywatelki – setna rocznica 

równouprawnienia”.  W sumie odbyło się 25 zajęć, w których uczestniczyło 511 osób.  

- cykl prezentacji PP poświęconych dziejom i zabytkom Łukowa: „100 lat Łukowa  

w niepodległej Polsce”, „Spacerkiem po Łukowie – Łuków na starej fotografii, zabytki 

Łukowa”. W sumie odbyło się 14 prezentacji z udziałem 323 osób; 

-„Antologia Niepodległości” – międzypokoleniowa impreza czytelnicza. Seniorzy czytali 

młodzieży wybrane teksty z opublikowanej na stronie PREZYDENT. PL Antologii 

Niepodległości zawierającej polskie utwory patriotyczne zebrane na Stulecie Niepodległości. 

Liczba uczestników: 40;  

„Polska – nasza ojczyzna” -  konkurs recytatorski dla dzieci. Liczba uczestników- 38; 

„Moja Ojczyzna - z kart dziejów” – spektakl teatralny dla młodzieży w wykonaniu Grupy 

Teatralnej Edu Artis z Krakowa. Liczba uczestników: 29. 

h) Noc Bibliotek - udział w IV Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek p. h. „Rzeczpospoczyta”-               

9 czerwca. W programie lokalnej akcji: 

- „I ty możesz zostać detektywem” – zajęcia dla dzieci: gry i zabawy , projekcja filmu 

„Tarapaty”- polski film przygodowy o przyjaźni w reżyserii Marty Karwowskiej.  

Film udostępniony był nieodpłatnie przez Next Film dla bibliotek biorących udział w akcji „Noc 

Bibliotek”. Organizator: Oddział dla Dzieci, liczba uczestników: 13. 

- „Ku Wolności” – koncert w wykonaniu szkolnego zespołu muzycznego The Reymonts                 

z Zespołu Szkół nr 3 im Władysława Reymonta w Łukowie; 

- „Moje podróże po świecie” – bibliotekarki i czytelniczki, pasjonatki podróżowania 

opowiedziały o miejscach , zabytkach, które uznały za piękne, urokliwe i godne odwiedzenia. 

Opowiadania uzupełniano slajdami o przepięknym Tybecie, wyspie Santorini, Buenos Aires, Rio 

de Janeiro.   

 - Gry „ Literaci Lubelszczyzny” i „Flirt z Niepodległą” – młodzież z łukowskich szkół zagrała 

w gry „Literaci Lubelszczyzny” i „Flirt z Niepodległą. 

Organizator: Oddział dla Dorosłych, liczba uczestników: 40.                                                           

i) Narodowe Czytanie – 8 września 2018 r. biblioteka włączyła się w akcję Narodowego 

Czytania pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej. Nasza lokalna odsłona akcji odbyła 

się na Placu Solidarności i Wolności. Fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego czytali: 

Burmistrz Miasta, radni, przedstawiciele szkół, instytucji, czytelnicy, bibliotekarze – łącznie 32 

osoby.     

j) Lekcje biblioteczne 

Oddział dla Dorosłych: 
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6, 7 marca, 5 kwietnia – lekcje biblioteczne: „Święto Niepodległości – nasza lekcja historii” - 

dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Liczba uczestników: 61; 

1 marca –  lekcja biblioteczna: „W obronie wiary, wolności i niepodległości” – założenia, cele  

i główne postacie Konfederacji Barskiej. Uczestnik: młodzież ZS nr 3 w Łukowie, 17 osób; 

22 maja – lekcja biblioteczna „Najciekawsze i najcenniejsze zbiory Łukowskiej Książnicy”. 

Uczestnik: uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi w Dębowicy, 18 osób; 

14,15, 25 listopada – lekcje biblioteczne „Biblioteka jakiej nie znacie”. Uczestnik: uczniowie 

szkół podstawowych, 83 osoby. 

Filia nr 1 

„Przedstawienie zbiorów oraz zasad działania Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej                   

im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie” – lekcje biblioteczne przeprowadzono dla uczniów 

siedmiu klas pierwszych Technikum przy ZS nr 3 im. Władysław Stanisława Reymonta                  

w Łukowie. Liczba uczestników: 168 uczniów, 14 opiekunów. 

Filia nr 2 

23 stycznia – lekcja biblioteczna „Łuków wczoraj i dziś”. Uczestnik: uczniowie kl. VII Szkoły 

Podstawowej  nr 5 – 22 osoby; 

11 grudnia – lekcja biblioteczna „Biblioteki na świecie”. Uczestnik: kl. V Szkoły Podstawowej  

nr 5 – 23 osoby; 

23 kwietnia – lekcja biblioteczna z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 

„Niezwykłe książki dla niezwykłych dzieci”. Uczestnik: kl. III Szkoły Podstawowej nr 5   –  28 

osób. 

Filia nr 3 

Zorganizowano lekcje biblioteczne p. h. „Kubuś Puchatek i przyjaciele”, „Dzień postaci                

z bajek”, „Czy znasz tych bohaterów baśni?”. Uczestnik: uczniowie kl. I i II  Szkoły 

Podstawowej nr 1- 58 osób. 

 

Oddział dla Dzieci: 

27 marca, 17, 20 kwietnia – lekcje biblioteczna „Zabawy z wierszami Wandy Chotomskiej”. 

Uczestnik: uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 oraz Szkoły Podstawowej  

w Dębowicy – 59 osób; 

18, 19 kwietnia – lekcja biblioteczna „Biblioteka pełna tajemnic”. Uczestnik: uczniowie kl. III 

Szkoły Podstawowej nr 2 – 32 osoby. 

24 kwietnia – lekcja biblioteczna „Prawa kobiet”. Uczestnik: uczniowie kl. III gimnazjum 

Szkoły Podstawowej nr 2 – 29 osób; 

k) Spotkania z przedszkolakami 
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W Oddziale dla Dzieci i filiach zorganizowano zajęcia biblioteczne dla dzieci w wieku 

przedszkolnym. W programie: poznanie ciekawych książek, konkursy, zabawy.  

W Oddziale dla Dzieci odbyło się 10 spotkań, w których uczestniczyło 269 dzieci.  

Tematy zajęć: „Kim jest i jak wygląda mól książkowy”, „Kosmiczna podróż z samolocikiem 

Frankiem”, „Tu mieszkają książeczki”, „Poznajemy książki o Starożytnym Egipcie”,  

„Dary Jesieni”, „Poznajemy bibliotekę z Kamyczkiem”, „Tradycje Świat Bożego Narodzenia”. 

Filia nr 1 zorganizowała 16 spotkań, w których udział wzięło 303 przedszkolaków. 

Tematy zajęć:  „Przedszkolaki poznają świat książek, „Święto książki”, „Książki – moi dobrzy 

znajomi, „ Na wesoło z Janem Brzechwą”, „Zwiedzamy bibliotekę”, „Dzień Pluszowego Misia”. 

W Filii nr 2 odbyło się 5 spotkań , w których uczestniczyło 74 dzieci. Tematy zajęć: „Szukając 

Marudka” – zaproszenie do teatru kamishibai, „Poczytajki, czytadełka – czytamy dzieciom 

książki z rekomendacji radiowej „Trójki”. 

Filia nr 3 zorganizowała 5 spotkań, w których uczestniczyło 104 przedszkolaków. Tematy 

spotkań: „Witajcie w bajce”, „Co nowego w bibliotece”, „O co prosi książka”, „Autorzy bajek”, 

„Dzień postaci z bajek”. 

l) imprezy, akcje czytelnicze, konkursy 

9 marca – „W kręgu literatury biograficznej” – impreza czytelnicza z okazji Dnia Kobiet. 

Organizator: Filia nr 1, uczestnicy: 9 osób. 

29 maja – zabawa z grą planszową „Literaci Lubelszczyzny”. Organizator: Oddział  

dla Dorosłych. Uczestnik: młodzież Gimnazjum nr 2 – 28 osób. 

14 – 16 luty -  akcja promująca czytelnictwo „Randka w ciemno z książką”. Zabawa czytelnicza 

polegająca na wypożyczaniu książek zapakowanych bez widocznej okładki.  Do wypożyczenia 

przygotowano 100 książek. Organizator: Oddział dla Dorosłych. 

„Jan Brzechwa dzieciom – dzieci Janowi Brzechwie” – konkurs plastyczny adresowany             

do przedszkoli. Organizator: Filia nr 1. 

„Moja ulubiona postać z bajki” – konkurs literacko – plastyczny dla uczniów kl. I – III Szkoły 

Podstawowej nr 1. Organizator: Filia nr 3 – 49 uczestników.  

ł) Dyskusyjny Klub Książki – rozmowy przy kawie o książkach i autorach. Odbyło się  

11 spotkań, w których uczestniczyły łącznie 94 osoby. Organizator: Oddział dla Dorosłych. 

m) Wystawy – prezentowane w holu biblioteki 

„Łuków – nasze miasto w grafice Henryka Hryciuka”   

„Irena Sendlerowa – sprawiedliwa wśród Narodów Świata” 

n) Opieka merytoryczna nad siecią bibliotek powiatu łukowskiego – organizacja szkoleń dla 

bibliotekarzy terenowych 
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15 marca – podsumowanie pracy bibliotek publicznych województwa lubelskiego i powiatu 

łukowskiego, prezentacja projektu „Tu był mój dom” realizowanego przez MBP w Stoczku 

Łukowskim (26 osób); 

10 października – warsztaty tworzenia prezentacji multimedialnych przeprowadzone przez 

Grzegorza Winnickiego z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie (25 osób); 

24 października – seminarium wyjazdowe, poznanie funkcjonowania innych bibliotek: 

zwiedzanie Biblioteki na ul. Koszykowej w Warszawie i Pałacu w Wilanowie (32 osoby); 

27 listopada – zasady obsługi i praca w programie Excel – Grzegorz Winnicki Wojewódzka 

Biblioteka Publiczna w Lublinie; „100 lat niepodległości – działania bibliotek w powiecie 

łukowskim, prezentacja poszczególnych placówek (19 osób). 

 

8.3  Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Informacje ogólne. Zadania i  Kadry. 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie został utworzony z dniem 

1 lipca 1975 roku na mocy Zarządzenia Nr 9/75 Naczelnika Miasta Łuków 

z przekształcenia Powiatowego Ośrodka Sportu, Turystyki i Wypoczynku. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji funkcjonował jako zakład budżetowy do końca                           

1999 r., a od 1 stycznia 2000 r. jest jednostką budżetową Miasta Łuków. 

 Podstawowe zadania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie wynikają  

z aktualnego Statutu (Uchwała Rady Miasta Łuków Nr XXXII/266/2005  

z dnia 12.12.2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu OSiR w Łukowie) i są to: 

1. organizacja imprez w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz imprez rekreacyjnych 

i rozrywkowych, 

2. tworzenie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej, 

3. zapewnienie właściwego utrzymania, eksploatacji i konserwacji użytkowanego sprzętu  

i obiektów sportowo-rekreacyjnych, a w szczególności pływalni, 

4. propagowanie wiedzy, wartości i nawyków sportowych oraz rekreacyjnych, 

5. zapewnienie merytorycznej pomocy i wspieranie oddolnych, społecznych inicjatyw  

w dziedzinie sportu i rekreacji, 

6. administrowanie tablicami (słupami) ogłoszeniowymi na terenie miasta. 

 

Zadania określone w naszym Statucie, a zwłaszcza takie jak między innymi: 

administrowanie, konserwacja, utrzymywanie, eksploatacja, tworzenie, udostępnianie, 

propagowanie, upowszechnianie, zapewnianie merytorycznej pomocy, wspieranie oddolnych 

inicjatyw oraz organizacja imprez realizowane są przez pracowników Ośrodka Sportu  

i Rekreacji zatrudnionych na umowy o pracę oraz umowy – zlecenie. 
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 Zespół pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji jest zróżnicowany pod względem płci, 

wieku i stażu pracy. 

 Na dzień 31 grudnia 2018 r.  w ramach stosunku pracy zatrudnionych było w OSiR ogółem 36 

pracowników (33,25 etatu) w tym 22 kobiety i 14 mężczyzn. 

Pod względem stażu pracy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łukowie:                                         

1 osoba pracuje ponad 40 lat, 1 osoba pracuje ponad 30 lat, 1 osoba pracuje ponad 25 lat,  

2 osoby ponad  20 lat, 5 osób pracuje ponad 15 lat, 5 osób ponad  10 lat, 3 osoby                          

ponad 5 lat, 11 osób poniżej 5 lat, 7 osób poniżej 1 roku.  

Wiek pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji przedstawia się następująco:  

(20-30 lat) – 7 osób, (31-40 lat) - 9 osób, (41-50 lat) – 10 osób, (51-60 lat) – 7 osób, (powyżej 60 

lat) – 3 osoby

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. w poszczególnych działach przedstawia się 

następująco: 

1. Dyrektor         1 osoba (1 etat) 

2. Z-ca Dyrektora ds. Sportu i Rozwoju     1 osoba (1 etat) 

3. Dział Księgowości       2 osoby (2 etaty) 

- Główny Księgowy       1 osoba (1 etat) 

- Księgowy        1 osoba (1 etat) 

4.  Dział Administracji, Organizacji Imprez 

 i Wspierania Inicjatyw Społecznych     7 osób (6,5 etatu) 

      - Kierownik Działu       1 osoba (1 etat) 

      - p.o. Starszy Referent       1 osoba (1etat) 

      - Pomoc biurowa        3 osoby (2,5 etatu) 

      - Sekretarka        1 osoba (1 etat) 

      - Pomoc biurowa/Pracownik obsługi tablic i słupów ogł.  1 osoba (1 etat) 

5.  Pływalnia „Delfinek”        11 osób (8 etatów  

     i Pływalnia „Delfin”       + 2 um. zlecenia) 

      - Kierownik obiektu – Pływalnia „Delfinek” i „Delfin”   1 osoba (1 etat) 

      - Ratownik        2 osoby (1,5 etatu) 
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      - Ratownik (umowa-zlecenia)      2 osoby 

      - Recepcjonista        3 osoby (3 etaty) 

      - Pracownik obsługi basenu      3 osoby (2,5 etatu) 

6.  Dział Zarządzania Miejskim Obiektami     

     Sportowo – Rekreacyjnymi      10 osób (9,5 etatu) 

      - p.o. Kierownik działu       1 osoba (1etat) 

      - Pracownik obsługi stadionu      1 osoba (0,5 etatu) 

      - Konserwator urządzeń        4 osoby (4 etaty) 

      - Konserwator (Zimna Woda)      2 osoby (2 etaty) 

      - Konserwator urządzeń/Kierowca     1 osoba (1 etat) 

      - Dozorca         1 osoba (1 etat) 

 

7.  Urlopy wychowawcze, zwolnienia lekarskie i świadczenia 

     rehabilitacyjne                  6 osób (5,25 etatu) 

      - Sekretarka        1 osoba (1 etat) 

      - Ratownik        1 osoba (0,5 etatu) 

      - p.o. Specjalista ds. organizacji imprez                1 osoba (0,75 etatu) 

      - Recepcjonista        3 osoby (3 etaty) 

 Dodatkowo w sezonie letnim na Pływalni „Delfin” oraz Kompleksie Rekreacyjnym 

„Zimna Woda” były zatrudnione osoby na podstawie umów-zleceń. 

 Pływalnia „Delfin” w okresie od 16.06.2018 r. do 30.09.2018 r. 

 Ratownicy – 9 osób 

 Pomoc w funkcjonowaniu pływalni (obsługa zjeżdżalni) – 11 osób 

 Prace porządkowe – 2 osoby 
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Kompleks Rekreacyjny „Zimna Woda” w okresie od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. 

 Ratownicy – 5 osób 

 Prace porządkowe – 5 osób 

 

Zatrudnienie na umowę - zlecenie na w/w dzień przedstawia się następująco: ogółem 

 2 osoby (1 kobieta, 1 mężczyzna). Jest to ilość porównywalna do 1,5 etatu. 

Ponadto w ramach projektu „Trener Osiedlowy” realizowanego wspólnie                             

z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na umowę-zlecenie 

zatrudnionych jest 5 osób  (2 kobiety i 3 mężczyzn). 

I. Administrowane obiekty:  

 

1.Pływalnia „Delfin” przy  ul. Browarnej 63 wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

i administracyjną. W 2018 roku skorzystało z pływalni  80.031 osób. Na nieruchomość  

o powierzchni 1,6715 ha na którą składają się: 

1. Basen duży o pow. ok. 1165 m² , głębokości od 1 m poprzez 1,25;1,35 m                                   

do 1,60 m, pojemność ok. 1450 m³  wraz z atrakcjami basenowymi  w tym: 

 leżanki rurowe z masażem powietrznym (12 szt.)  

 groty masażu ściennego (2 szt.) 

 rwąca rzeka 

 gejzery powietrzne (3 szt.)  

 grzybek wodny 2,5 m 

 ławeczki masażu wodnego – 9 stanowisk 

 wylewnice (4szt.) (wodospady)  

 hydromasaże ścienne (6szt.) 

 drabinki w niszy (4szt.)  

 tory pływackie dł. 25m, głębokość od 1,35 m do 1,60 m (3 szt.) 

 huśtawka wodna 4  m 

 Zjeżdżalnia „Rodzinna” – 25 m 

 Zjeżdżalnia „Kamikadze” – 25 m 

 Zjeżdżalnia  zamknięta „Anakonda” -  75 m. 

2. Basen średni dla osób niepływających i niepełnosprawnych o wymiarach                          

19,7 mx14,3 m o głębokości od 0,8 m do 1,1 m wraz z atrakcjami basenowymi: 

zjeżdżalnią 3-torową, grzybkiem wodnym, armatkami wodnymi, ławami rurowymi 

wielostanowiskowymi, wiaderko z wodą. Dla osób niepełnosprawnych udostępniany 

jest mobilny podnośnik basenowy.  

3. Brodzik dla dzieci o wymiarach 16 mx8,5 m (z poziomem wody od 0 do 45 cm)                            

z 5 atrakcjami basenowymi. 
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4. Certyfikowany plac zabaw w tym: zabawki dla dzieci mniejszych i starszych 

umieszczone na bezpiecznej nawierzchni oraz 4 urządzenia fitness przeznaczone do 

ćwiczeń na świeżym powietrzu głównie dla młodzieży i dorosłych. Zaplecze dla 

rodziców z przeznaczeniem do karmienia i przewijania małych dzieci.  

5. Stacja Uzdatniania Wody z elektronicznym systemem sterowania.  

6. Trzy boiska do siatkówki plażowej. 

7. Plaże przybasenowe z 11 parasolami plażowymi. 

8. Budynek administracyjno – biurowy. 

9. Świetlica  integracyjna MKRPA „Parasol”. 

10. Świetlica „Wspólna Sprawa” dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych  

(do sierpnia 2018 r.). 

11. Przedszkole z oddziałem integracyjnym „Bajkowy Raj”. 

12. Pomieszczenia techniczne i socjalne. 

13. Garaże i magazyny.  

 

2. Grunty przy ul. Browarna 65 – teren o  powierzchni ok. 0,20 ha: 

a. siedziba wydziałów Urzędu Miasta  

b. garaże 

c. oczko wodne 

 

3. Pływalnia Kryta „Delfinek” ul. Siedlecka 56A -  teren o powierzchni 0,4906 ha. 

Pływalnia „Delfinek” funkcjonuje od 24 lat. W roku 2018 z pływalni skorzystało                              

55.931 osób. Łącznie z usług pływalni od początku jej funkcjonowania  według 

statystyk  

i szacunków skorzystało  ok. 1.400.000 osób. W ramach pływalni funkcjonuje basen  

o wymiarach 25x12,5 m z sześcioma toramido pływania i głębokości 1,65 - 0,90 m.  

W niecce basenowej zainstalowane są atrakcje basenowe: wodospad punktowy, 

wodospad płaszczowy oraz 8 dysz  do masażu wodnego. Na pływalni Krytej 

„Delfinek” funkcjonują 2 sauny typu fińskiego tzw. sauny suche.  

Basen, mimo iż funkcjonuje 24 lata i pod względem atrakcyjności nie ma 

najmniejszych szans na porównywanie się z powstałymi w najbliższej okolicy 

 w ostatnim czasie kilkoma nowoczesnymi basenami, a nawet aquaparkiem, ciągle 

jeszcze cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem klientów.  

 

4. Stadion Miejski „Orlęta” ul. Warszawska 15 - powierzchnia  2,9294 ha 

a) płyta główna stadionu 

b) boisko treningowe tzw. „na górce” 

c) 2 boiska do siatkówki plażowej 

d) trybuny stadionu 

e) budynek administracyjno - szatniowy 

f) 2 kontenery szatniowe 

g) bieżnia 
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Do zadań administracyjno – konserwacyjnych OSiR wykonywanych na Stadionie Miejskim 

„Orlęta” i boisku treningowym należy między innymi:    

a) utrzymanie murawy płyty głównej oraz boisk treningowych we właściwym  stanie 

(koszenie, nawadnianie, nawożenie) 

b) przygotowanie stadionu i boiska treningowego do treningów i rozgrywek ligowych 

ŁKS „Orlęta Łuków”, DAF i AMPlus. 

c) udostępnianie boisk i bieżni organizacjom i klubom sportowym (Łukowski Klub 

Sportowy „Orlęta-Łuków”, AMPLUS Łuków, Dziecięca Akademia Futbolu                        

oraz szkołom i innym instytucjom i organizacjom działającym na terenie miasta 

Łuków).  

 

W roku 2018 na boisku głównym stadionu miejskiego odbyło się 37 meczów.                            

Na boisku treningowym tzw. „na górce” oprócz treningów odbyło się 8 meczów ligowych. 

Ponadto OSiR administruje na podstawie porozumienia z Wydziałem Gospodarki 

Komunalnej i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta, boiskiem treningowym                             

przy rzece Krzna o powierzchni ok.  1,0 ha. W roku 2018 na boisku treningowym                           

oprócz treningów odbyło się 46 meczów ligowych. 

 

5. Kompleks Rekreacyjny „Zimna Woda”, ul. Wypoczynkowa  

- powierzchnia  45,6218 ha: 

Z dniem 01.01.2016 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie otrzymał  

w administrowanie nieruchomość położoną przy ulicy Wypoczynkowej: 

 Budynek zajazdu (sprzedaż w drodze przetargu w 2018 roku)  

 10 domków kempingowych 

 Świetlico-stołówkę 

 Budynek garażowy (hangar) 

 Stację uzdatniania wody 

 Studnię głębinową 

 Stację trafo 

 Zbiornik wody pitnej 

 Śmietnik (wiata) 

Do obowiązków OSiR należy między innymi: 

a) Utrzymywanie ładu i porządku na terenie, utrzymanie czystości poprzez sprzątanie, 

grabienie liści, oczyszczanie ze śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, 

b) Bieżące utrzymywanie we właściwym stanie zieleni, koszenie trawy, 

c) Dokonywanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw urządzeń znajdujących się  

w obiektach oddanych w zarządzanie, 

d) Czyszczenie otworów kominowych, wentylacyjnych i ściekowych  

oraz przestrzeganie przepisów BHP i P.POŻ, 

e) Wywożenie nieczystości i odpadów.  
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W roku 2018 od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. funkcjonowało nieodpłatne 

kąpielisko „Zimna Woda”, powołane na podstawie UCHWAŁY NR LII/379/2018 RADY 

MIASTA ŁUKÓW z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu 

kąpielisk w Mieście Łuków w 2018 r. 

Długość linii brzegowej kąpieliska wynosiła 80 mb. Na kąpielisko składały się: 

- wydzielony brodzik dla dzieci o gł. wody do  40 cm; 

- strefa dla nieumiejących pływać o gł. wody nie większej niż 120 cm; 

-  strefa dla umiejących pływać. 

Ponadto dla wypoczywających udostępnione zostały pomosty, plaża piaszczysta, ścieżka                             

pieszo-rowerowa, mała gastronomia, miejsce do grillowania. Nad bezpieczeństwem 

kapiących czuwali zatrudnieni ratownicy wodni WOPR. 

W miesiącu sierpniu i we wrześniu funkcjonowała wypożyczalnia kajaków wodnych.   

Na terenie Kompleksu Rekreacyjnego w roku 2018 odbyły się imprezy sportowo-rekreacyjne: 

- „Powitanie lata nad łukowskim zalewem” – 01.07.2018 r. 

- „Pożegnanie lata nad łukowskim zalewem” – 16.09.2018 r.  

- „24 Ogólnopolskie Biegi im. ks. St. Brzóski pod patronatem Rady i Burmistrza Miasta 

Łuków” – 09.09.2018 r.  

- Półmaraton Jata 21 serc – 06.10.2018 r.    

 

6.  „Boiska treningowe oraz korty tenisowe nad Krzną” - powierzchnia 4,0645 ha 

Boiska treningowe zostały udostępnione od dnia 01.09.2018 r. na treningi dla klubów 

sportowych  oraz mecze  ligowe. Na boiskach treningowych „Nad Krzną” odbyło się 24 

mecze ligowe.  

Ponadto na boiskach treningowych odbyły się imprezy sportowo-rekreacyjne:  

- Bieg z przeszkodami pn. „Mali bohaterowie” – 18.05.2018 r.  

- „Przedszkoliada” w ramach obchodów Dni Łukowa 2018 

- Imprezy sportowe w tym turnieje w ramach obchodów „Dni Łukowa 2018” – 

26.05.2018 r.  

- Festyn integracyjny „Bądźmy Razem” -15.07.2018 r.  

Korty tenisowe są udostępniane nieodpłatnie. Korzystać z kortów można codziennie  

w godz. 11.00-19.00 do dnia 31 października. W roku 2018 ze względu na sprzyjające 

warunki pogodowe okres ten został wydłużony do dnia 15.11.2018 r. (funkcjonowanie  

w godz. 11-15). Z kortów łącznie w roku 2018 skorzystało  1118 osób.   

 

7. Tereny pod „Bulwar Rekreacyjno-Sportowy nad Krzną” – pow. 0,8970 ha 

 

8. Boisko Wielofunkcyjne przy zbiegu ulic: Michała Wołodyjowskiego i Franciszka 

Wilczyńskiego – pow. 0,2757 ha. Administrowane prze OSiR od dnia 10.10.2018 r. 

W ramach boiska funkcjonuje: boisko wielofunkcyjne oraz górka saneczkarska. Boisko 

udostępniane jest nieodpłatnie i funkcjonuje przez cały rok w godz.:  

      - Styczeń, Luty - codziennie od godz. 8.00  do godz. 15.00; 

- Marzec, Kwiecień - codziennie od godz. 8.00  do godz. 20.00; 
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- Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień - codziennie od godz. 8.00  do godz. 22.00; 

- Wrzesień, Październik - codziennie od godz. 8.00  do godz. 20.00; 

- Listopad, Grudzień - codziennie od godz. 8.00  do godz. 16.00; 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie na dzień 31.12.2018 r. administrował  

nieruchomościami  miejskimi o łącznej powierzchni 57,1505 hektarów. 

9. Słupy i tablice ogłoszeniowe w Łukowie 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie od 2001 roku więc już ponad 18 lat jest 

administratorem 31 tablic ogłoszeniowych i 15 słupów zlokalizowanych na terenie miasta.  

Tablice ogłoszeniowe: 

1. Kiernickich  

2. 700-lecia / Partyzantów 

3. Partyzantów (kaplica)  

4. Wyszyńskiego / Cieszkowizna 

5. Wyszyńskiego 

6. Międzyrzecka 

7. Międzyrzecka / Dmocha 

8. Międzyrzecka / 11 – go Listopada 

9. Wójtostwo /  Międzyrzecka 

10. 11–go Listopada (Stokrotka) 

11. Kaufland / Tesco 

12. Prusa  

13.  Farfak 

14. Farfak (przy sklepie) 

15. Okrzei (przy ul. Rurowej) 

16. Al. Kościuszki  (PKP)  

17.  Al. Kościuszki  (Mirgaz) 

18. Al. Kościuszki / Siedlecka   

19.  Al. Kościuszki / Popiełuszki  

20.  Krasińskiego 

21. Gałczyńskiego / Broniewskiego 

22.  Siedlecka / Ławecka  

23. Siedlecka (Pływalnia Delfinek) 

24. Armii Krajowej (przy pomniku Ostoi)  

25. Kazimierza Wielkiego / Wojska Polskiego 

26. Staszica / Zielona 

27. Zimna Woda (przy przejeździe) 

28. Zimna Woda (przy skrzyżowaniu z ul. Leśną) 

29. Poważe (przy ul. Nadrzecznej) 

30.  Plac zabaw przy ul. B. Chrobrego  

31. Warszawska (rondo) 

 

      Słupy ogłoszeniowe: 

1. 700 – lecia / Stasia i Nel 

2. Spokojna / Partyzantów 
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3. Cieszkowizna (Rejon Energetyczny) 

4. Park Miejski (Warszawska / Rogalińskiego) 

5. Plac Solidarności 

6. Piłsudskiego  

7. Staropijarska (PKS) 

8. Staropijarska / Międzyrzecka 

9. os. Klimeckiego 

10. Chopina 

11. Piłsudskiego / Dmocha 

12. Dmocha / Stawki 

13. Warszawska/Browarna 

14. Warszawska  

15. Stodolna  

 

II. Inne zadania realizowane przez OSiR: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji zajmuje się także konserwacją  boisk „Orlik” znajdujących się 

przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łukowie, ul. Siedlecka 56;  Szkole Podstawowej Nr 4  

w Łukowie, ul. 11-go Listopada 20; Szkole Podstawowej Nr 2 w Łukowie, ul. Cieszkowizna 

13; Szkole Podstawowej Nr 3 w Łukowie, ul. Konarskiego 3, stanowiących własność miasta. 

Kompleksowa konserwacja boisk „Orlik” specjalistycznym sprzętem, znajdującym się na 

wyposażeniu OSiR od 9 lat  polegająca na pielęgnacji podłoża (sztucznej murawy) boisk 

odbywa się dwa razy w roku w miesiącach: kwiecień i sierpień. W miarę zgłaszanych potrzeb 

przez administratorów boisk wykonywane są  dodatkowe prace konserwacyjne.  

  

Dla utrzymania we właściwym stanie administrowanych obiektów oraz zapewnienia realizacji 

powierzonych zadań na odpowiednim poziomie OSiR dysponuje                                 

zapleczem technicznym: 

1. Samochodem Toyota Hilux    – rok produkcji 2008 

2. Samochodem Fiat Seicento      – rok produkcji 2002 

3. Kosiarkami samojezdnymi    – szt. 4 

4. Kosiarkami spalinowymi       – szt. 2 

5. Kosami spalinowymi             – szt. 3 

6. Motopompą spalinową         –  szt. 1  

7. Zestawem do utrzymania  „Orlików”   – szt. 1 

8. Mini traktorem z osprzętem    – szt. 1 

8. Rowerami służbowymi             – szt. 2 

9. Walcem do trawników (300 kg)                – szt.1 

10. Zestawami nagłaśniającymi    – szt. 1 

11. Odkurzaczem podwodnym      – szt. 2 

12. Zestawami komputerowymi i laptopami  – szt. 19 
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III. Propagowanie wiedzy, wartości i nawyków sportowych oraz rekreacyjnych. 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie od 2009 roku jest koordynatorem prowadzonego 

wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych projektu 

profilaktycznego „Trener Osiedlowy”. 

Głównym celem programu jest zaproponowanie dzieciom i młodzieży spędzanie wolnego 

czasu na sportowo, zachęcenie młodych ludzi do jakiejkolwiek formy ruchu oraz stworzenie 

warunków sprzyjających realizacji potrzeb związanych ze sportem, których zaspokojenie 

motywuje do powstrzymania się od palenia papierosów, picia alkoholu, brania narkotyków. 

Aktualnie w ramach tego projektu zajęcia  z dziećmi i młodzieżą prowadzone są na niżej 

wymienionych osiedlach: os. Sienkiewicza;  os. Unitów Podlaskich/Centrum; os. „Za torami”; 

os. Chącińskiego; os. Klimeckiego. Łącznie w programie udział bierze ok. 200 dzieci  

i młodzieży.  

Ośrodek Sportu i Rekreacji organizując wszystkie imprezy sportowe oraz rekreacyjne ma na 

celu propagowanie wiedzy, wartości i nawyków sportowych poprzez zagospodarowanie czasu 

wolnego dzieci młodzieży i dorosłych, wskazywanie alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego poprzez sport i rekreację, a szczególnie zaproponowanie alternatywy dla 

komputerów, tabletów i smartfonów.  

 

IV. Zapewnianie merytorycznej pomocy i wspieranie oddolnych, społecznych inicjatyw 

w dziedzinie sportu i rekreacji 

Dla zapewnienia właściwej pomocy merytorycznej i wspierania oddolnych inicjatyw 

społecznych w dziedzinie sportu i rekreacji w OSiR funkcjonuje Zespół ds. Wspierania 

Inicjatyw Społecznych (dawniej Biuro Obsługi Sportu). 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie realizując swoje zadania statutowe współpracuje 

z wieloma stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami i innymi 

podmiotami oraz osobami. Są to między innymi: 

1. Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne „Nasz Region” w Łukowie 

2. Stowarzyszenie „Labirynt” 

3. Szkoły podstawowe z terenu miasta Łuków oraz szkoły z powiatu łukowskiego. 

4. Starostwo Powiatowe w Łukowie  i samorządy gminne z terenu powiatu łukowskiego. 

5. Szkoły ponadgimnazjalne 

6. Przedszkola miejskie i prywatne. 

7. Łukowska Spółdzielnia Mieszkaniowa. 

8. Klub Sportów Walki Łuków 

9. Klub Mieszanych Sztuk Walki Łuków. 

10. Łukowski Klub Sportowy „Orlęta Łuków”. 

11. Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju „AMPlus”. 

12. Dziecięca Akademia Futbolu. 
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13. Stowarzyszenie „Aktywni z pasją” – Nordic Walking. 

14. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie. 

15. Stowarzyszenia i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. 

16. Komenda Powiatowa Policji w Łukowie. 

17. Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie. 

18. Urząd Marszałkowski w Lublinie. 

19. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  w Łukowie. 

20. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie. 

21. Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie. 

22. Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie. 

23. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łukowie.  

24. Szkolny Związek Sportowy w Łukowie. 

25. Klub Sportowy Głuchych „Hetman”. 

26. Międzyszkolny Klub Sportowy „Delfinek”. 

27. Fundacja Jana Chrzciciela 

28. Parafie z terenu Ziemi Łukowskiej 

29. Zespół Regionalny Łuków - Kropelki Rosy 

30. Wydziały Urzędu Miasta Łuków i jednostki organizacyjne miasta. 

31. Pedagodzy szkolni. 

32. Miejskie i gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. 

33. ZHR i ZHP. 

34. Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji. 

35. Stowarzyszenie Motocyklistów „BEARS RIDERS” Łuków. 

36. Łukowski Ośrodek Kultury. 

37. Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia Twórców Ludowych. 

38. Kreatywne Kobiety. 

39. Lokalne media. 

40. Sponsorzy naszych imprez. 

41. oraz wiele niewymienionych tu podmiotów, instytucji  i osób. 

 

V. Organizacja imprez w zakresie upowszechniania kultury fizycznej                         

oraz imprez rekreacyjnych i rozrywkowych 

Jednym z zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie 

jest organizacja imprez w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz imprez 

rekreacyjnych i rozrywkowych. OSiR realizuje i planuje realizować imprezy wynikające  

z całorocznego kalendarza  imprez.  

W  okresie od  stycznia roku 2018 do grudnia 2018 roku zorganizowano niżej 

wymienione cykliczne imprezy: 

1. 26 Finał WOŚP – 14.01.2018 r. W wyniku działań organizacyjnych Sztabu                            

m.in.: całodziennej zbiórki pieniężnej, 16. Wielkoorkiestrowego Turnieju Piłki Nożnej, 

koncertu plenerowego w Amfiteatrze Parku Miejskiego - ogółem zebrano 123.289,60 zł 

2.  „Ferie z OSiR-em” pod hasłem: „Komputer na wolne” - 29.01.-09.02.2018 r.  

Łącznie z propozycji skorzystało  2776 osób. 
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3. „XV edycja  Łukowskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej pod patronatem Burmistrza 

Miasta Łuków” W rozgrywkach sezonu 2017/2018, które trwały                                             

od 18.11.2017 r. do 04.02.2018 r. wzięło udział 20 drużyn w tym: 11 drużyn I ligi oraz  

9 drużyn  II ligi.  

4. „V Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki Otyliada 2018” – 10-11.03.2018 r.                  

W imprezie wystartowało 57 osób. Łącznie na Pływalni „Delfinek” w Łukowie 

zawodnicy przepłynęli 370300 km.  

5. „XXIII Wiosenne Mistrzostwa Miasta Łuków w Pływaniu Pamięci Andrzeja 

Rogalińskiego pod patronatem  Rady Miasta Łuków” – 21.03.2018 r.                                     

Do mistrzostw zgłosiło się 255 zawodników z 20 klubów i szkół.  

6. II Niebieski Bieg w ramach akcji „Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu” – 

11.04.2018 r., którego celem było zwrócenie uwagi na problem autyzmu. Inicjatorem 

imprezy było Łukowskie Stowarzyszenie Wsparcia Osób z Autyzmem i ich Rodzin 

„Labirynt”. OSiR był współorganizatorem imprezy. W biegu uczestniczyło ok. 500 

zawodniczek i zawodników.  

7. „25. Łukowskie Uliczne Biegi 3-cio Majowe pod patronatem Rady i Burmistrza 

Miasta Łuków” – 03.05.2018 r. W biegach udział wzięło 957 zawodniczek                                  

i zawodników  w tym 296 przedszkolaków. 

8.  „XVIII Łukowski Turniej Drużyn Podwórkowych w Piłce Nożnej pamięci 

Grzegorza Kowalewskiego” – 23.05. – 29.05.2018 r. W Turnieju udział wzięło                          

12 drużyn. Zwycięzcy poszczególnych kategorii awansowali do Wielkiego Finału 

„SOKOLIK 2018”, który odbył się 7 czerwca 2018 r. w Siedlcach. 

9. „Dni Łukowa 2018” – 25-27.05.2018 r. w tym: „XI Łukowski Bieg z Pochodniami”. 

Na linii startu stawiło się 301 osób w różnym wieku. W ramach  

„Soboty na sportowo” podczas „Dni Łukowa 2018” na terenie Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Łukowie odbyły się turnieje sportowe: Turniej Siatkówki  

Plażowej, Turniej Koszykówki, Turniej Tenisa Ziemnego, Turniej i Symultana 

Warcabowa, Turniej i Symultana Szachowa, Piłka Nożna Inaczej – Bubble 
 Football. W wymienionych turniejach udział wzięło 78 zawodników. 

10. Impreza Integracyjna dla osób niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” – 

15.07.2018 r. W imprezie wzięło udział 502 osoby. 

11. 24 Ogólnopolskie Biegi im. Ks. St. Brzóski pod patronatem Rady  i Burmistrza 

Miasta Łuków – 09.09.2018 r. W tegorocznej edycji biegu zmieniona została trasa, która 

prowadziła przez Rezerwat Jata z metą nad Zalewem „Zimna Woda”. W imprezie 

uczestniczyło 149 zawodników.  

12. XXVI Łukowskie Uliczne Biegi Niepodległości pod patronatem Rady                          

i Burmistrza Miasta Łuków (11.11.2018 r.). W biegach wzięło udział 999 

zawodników. 

 

Organizacja tak wielu imprez nie byłaby możliwa bez ofiarności naszych sponsorów, 

jak również dzięki zaangażowaniu pracowników Działu Administracji, Organizacji 

Imprez i Wspierania Inicjatyw Społecznych. 
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8.4 Jednostki Oświatowe 

 

8.4.1 Zespół Szkolno – Przedszkolny 

Zespół powstał 01.09.2012 r. w wyniku połączenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. 

Grzegorza Piramowicza w Łukowie i Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Łukowie. 

Lokalizacja : Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łukowie mieści się w dwóch budynkach: 

 główny budynek zlokalizowany jest przy ul. Partyzantów 15. Uczą się tu klasy   III – 

VIII,  łącznie 772 dzieci 

 Tzw. ,,Mała Jedynka” zlokalizowana jest przy ul.  Stasia i Nel 2 Uczą się tu dzieci  

z klas I – II  oraz 6 grup przedszkolnych. Łącznie 390 dzieci.   

Główny budynek Zespołu wybudowano w 1958r., a budynek przy ul. Stasia i Nel 2 w 1991r.  

       Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łukowie jest największą placówką  oświatową  w mieście.  

Na dzień 1 września 2018r.  w szkole uczyło  się 1022 uczniów zgrupowanych w 43 

oddziałach.  Dzieci będące w wieku przedszkolnym zgrupowane są w 6 grupach i jest ich 146.  

Placówka kierowana jest przez dyrektora Karol Ciołek oraz dwóch wicedyrektorów: Barbarę 

Czubaszek i Jerzego Kuźmę.  

Kadrę pedagogiczną stanowiło  na dzień 1 września 2018r. 98 nauczycieli i  34 pracowników 

obsługi i administracji. 

Obwód szkoły obejmuje południową, południowo – zachodnią oraz zachodnią część miasta. 

Obwód stanowią ulice: Bukowa, Cegielniana, Cetnarskich, Cicha, Domaszewska, Filaretów, 

Filomanów, Gerwazego, Gołaszówiec, Goplany, Gospodarska, Górna, Grażyny, Hempla 

Jana, Horeszki, Jagiełły, Jankiela, Kaczorowskiego Ryszarda, Kaczyńskich Lecha i Marii, 

Kasprowicza Jana, Kaszubskiego Ryszarda, Kilińskiego Jana, Kiernickich, Kleeberga 

Franciszka, Klonowa, Krótka, Kryńskiego Adama, Lewoncewicza, Lipowa, Łapiguz, 

Madejów, Majewskiego Jana Stanisława, Nowogródek, Nowowiejskiego Jana, Objazdowa, 

Ogrodnicza, Pana Tadeusza, Parkowa, Partyzantów, Patoki, Piaskowa, Podkomorzego, 

Pogodna, Południowa, Porzeczkowa, Pszenna, Rogalińskiego Andrzeja, Rick- Wiśniewskiego 

Henryka, Rolnicza, Sienkiewicza Henryka, Skrzetuskiego Jana, Sochacz, Soplicy Jacka, 

Spokojna, Sportowa, Stasia i Nel, Strzelnicza (do nr 13) Struga Andrzeja, Studzińskiego 

Michała, Szlendaków, Świderska, Telimeny, Tryjarskiego Antoniego, Tryboniów, 

Wallenroda, Wereszczakówny Maryli, Wirskiego Stanisława, Wołodyjowskiego Michała, 

Warszawska (od nr 16 do końca ulicy), Wilczyńskiego Franciszka, Wiśniowa, Wojskiego, 

Zachodnia, Zagrodowa, Zaokręgiem, Żelechowska, Żeromskiego, 700- lecia 

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łukowie dysponuje  33 salami lekcyjnymi, z czego szkoła 

dysponuje  29 salami  (budynek przy ul. Partyzantów 15 – 23 sale, budynek przy  

ul. Stasia i Nel 2 - 6 sal),  a przedszkole -  4 salami dydaktycznymi. 
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            Ponadto bazę szkolną stanowią : 2 świetlice, 2 biblioteki, 2 kuchnie ze stołówkami, 

mini sala gimnastyczna, sala gimnastyczna i hala sportowa z pełnowymiarowym boiskiem do 

piłki ręcznej, boisko pokryte  sztuczną nawierzchnią wraz z bieżnią lekkoatletyczną, plac 

zabaw  ,,Radosna Szkoła”. Szkoła dysponuje specjalistyczną pracownią do prowadzenia zajęć  

korekcyjno – kompensacyjnych. 

Obiekty szkolne są bezpieczne, posesje ogrodzone i monitorowane. 

PRZEDSZKOLE  MIEJSKIE  NR 6 
 

Udział  dzieci  konkursach 

1. styczeń 2018r. - ogólnopolski konkurs plastyczny pt. „Wiosna, wiosna jest radosna” 

zorganizowanym przez Przedszkole Miejskie Nr 124 w Łodzi.-2 nagrody 

2. miejski konkurs plastyczny organizowany przez ŁOK  „Moja ulubiona bajka rosyjska" 

–  2 wyróżnienia 

3. ogólnopolski konkurs plastyczny „Motyle, motylki"- 2 nagroda 

4. miejski przegląd piosenki jesienno-ekologicznej – 2 nagrody 

5. 7.12. 2018 - konkurs plastyczny „ Owady Łukowskich Lasów"- wyróżnienie.  

6. 7.12. 2018 - konkurs plastyczny „Owady łukowskich lasów” – II miejsce w kategorii 

wiekowej 6 lat 

7.  01. 2018 -  miejski konkurs VI Przedszkolne Kolędowanie „Śpiewajmy małemu 

Jezuskowi”- 3 nagrody 

8. 02. 2018 -  ogólnopolski konkurs plastyczny pt. „Nasze psiaki, kociaki i inne 

zwierzaki’’ – nagroda 

9. 03. 2018 - ogólnopolski konkurs ,,Bohaterowie moich bajek’’ – nagroda 

10. 15. 02. 2018 - ogólnopolski konkurs plastyczny „Mój bohater z dobranocki Reksio” – 

wyróżnienie 

11. 6.03.2018- ogólnopolski konkurs plastyczny „Kartka Wielkanocna” – nagroda 

12. 11. 04. 2018- VIII Przedszkolny Przegląd Tanecznym Krokiem pod hasłem „Taniec 

do muzyki instrumentalnej” – 2 nagrody 

13. 03. 2018- Udział w konkursie plastycznym „ Łukowski PKS pomaga spełniać 

marzenia” org. PKS Łuków –  5 nagród 

14. 03.05.2018- Udział  w XXVI Łukowskich Ulicznych Biegach Niepodległościowych  

- medale  

15. 16. 05. 2018- miejski VI Przedszkolny Przegląd Piosenki Polskiej „100 lat 

Niepodległej Polski” -  3 nagrody  
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16. 10. 2018 - Udział w Powiatowym Turnieju Recytatorskim dla przedszkolaków „Moje 

małe wierszobranie” organizowanym przez ŁOK 

17. 10.2018 ogólnopolski konkurs plastyczny - 100 flag na 100 lecie odzyskania przez 

Polskę niepodległości organizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 64 w Lublinie –nagroda 

18. 11.11. 2018 - Udział dzieci w XXVI Łukowskich Ulicznych Biegach Niepodległości - 

zdobycie I i II miejsca 

19.  11. 2018 - Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Polska, moja 

ojczyzna’’ – nagroda 

20. 11.2018 r. -  Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym ,,Polski żołnierz moim 

bohaterem’’ –  nagroda 

21. - miejski konkurs pt. „Najpiękniejsza łukowska choinka i ozdoba choinkowa” 

zorganizowany przez Muzeum Regionalne w Łukowie”- II miejsce. 

22. 11. 2018 - miejski konkurs fotograficzny „To wszystko Polska” – wyróżnienie 

23.  maj 2018  - XV Przedszkoliada – nagrody dla 15 dzieci 

 

Inicjatywy, przedsięwzięcia, projekty 
 

1. maj 2018 - Udział w Powiatowym Projekcie pt. „Nasze bezpieczeństwo na drodze,  

w czasie zabawy i na wakacjach” organizowanym przez Stowarzyszenie Kreatywne Kobiety 

pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Burmistrza Miasta 

Łuków 

2. cały  2018 - udział w  Ogólnopolskim Projekcie Literackim i Uwrażliwiającym na 

Problemy Innych „Drużyna Superbohaterów”, celem jest promocja czytelnictwa, rozbudzenie 

zainteresowania literaturą, rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia, a także uwrażliwianie 

na problemy innych, kształtowanie umiejętności empatycznego spojrzenia  na drugiego 

człowieka i wdrażanie do pomagania innym. 

3. 2017/2018 r. -  Realizacja programów własnych (grupa 6 latki): 

- „Bezpieczny przedszkolak”, 

- „Mali kucharze”, 

- Zajęcia otwarte dla rodziców „Dinozaury”. 

4. Przedstawienie dla rodziców oraz innych grup przedszkolnych  w wykonaniu dzieci 

pt. „Gdzie jesteś Święty Mikołaju?”. 
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5. 12.2018  Zaangażowanie dzieci i rodziców w przygotowanie kiermaszu 

bożonarodzeniowego. 

6.    8.11.2018 - Dzień Mody Patriotycznej. 

7.  9.11.2018 - Wspólne odśpiewanie Hymnu Narodowego w celu uczczenia 100-letniej 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

8.   25.11. 2018 „Dzień misia” - zajęcia otwarte z udziałem rodziców i grona pedagogicznego 

przedszkola oraz edukacji wczesnoszkolnej. 

9.  Udział w warsztatach rzeźbiarskich pt. „Rzeźbiarze dla Niepodległej”, organizowanych 

przez Muzeum Regionalne w Łukowie. 

10. Spotkanie z członkami organizacji AIESEC, którzy przyjechali z Chin i Algierii. 

Przeprowadzenie zajęć z udziałem gości z zagranicy. 

11. Udział w warsztatach pieczenia pierników. 

12. Udział w warsztatach robienia ozdób choinkowych z opłatka. 

13. Spotkanie z autorką książek- Barbarą Ciemską. 

14. Udział w akcji „Rodacy Polakom”. 

15. Zbiórka plastikowych nakrętek - akcja „Nakrętkomania”. 

16. Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. 

17. Udział w akcji „Aniołkowe granie”. 

18.  Cały rok 2018  - realizacja Ogólnopolskiego Programu Akademia zdrowego 

przedszkolaka pod hasłem „Zdrowy brzuszek mam, o odporność dbam”. 

19.  Cały rok 2018 - udział w programie przedszkolnej edukacji antynikotynowej „Czyste 

powietrze wokół nas”. 

20.  Rok szkolny 2018/2019 - udział we własnym programie patriotycznym „Jestem 

przedszkolakiem - dumną Polką i dumnym Polakiem” wszystkie grupy przedszkolne. 

21. Cały rok 2018 - udział w II edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego ,,Mały Miś  

w świecie wielkiej literatury”. 

22. 2018  r. - udział w ogólnopolskim projekcie „Czekając na święta - Uczymy dzieci 

programować” org. przez grupę EduSense z siedzibą w Lublinie. 

23.  cały rok 2018 - udział w ogólnopolskiej akcji ,,Czytaj z misiem’’.  

24. cały rok 2018 - udział w akcji ,,Misiowa poczta’’ – wysyłanie kartek pocztowych ze 

swoją miejscowością. oraz  świątecznych do dzieci z innych przedszkoli w Polsce. 

25. 2018 - Udział w II edycji ogólnopolskiego programu Uczymy Dzieci Programować m.in. 

w akcji 100- lecie Odzyskania Niepodległości - podzielmy się radością kodowania .    
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26. Organizacja konkursu dla dzieci z przedszkoli miejskich w Łukowie „Wiosenne 

przebudzenie”, przygotowanie dyplomów, nagród. 

27. 03.2018 - Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zwiastuny wiosny” . 

 

SZKOŁA    PODSTAWOWA  NR 1   IM. KS. GRZEGORZA  PIRAMOWICZA  

W  ŁUKOWIE 

Udział   uczniów w konkursach 

Klasy I- III 

1. 28.03.2018 - miejski konkurs plastyczny „Kartka wielkanocna 2018”  - laureat i dwa 

wyróżnienia. 

2. 26.04.2018 r. - XIX Powiatowy Konkurs Plastyczny „Kartka urodzinowa  z okazji 110 

rocznicy powstania Miejskiej biblioteki Publicznej” - II miejsce i dwa wyróżnienia. 

3. 03.05.2018- Udział  w XXVI Łukowskich Ulicznych Biegach Niepodległościowych -

medale  

4. 18.05.2018 r. -  miejski konkurs matematyczny klas III - (organizator SP1) - I miejsce. 

5. 19.03.2018 r. -  Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” Żaczek, kl. II – 

wyróżnienie. 

6. 19.03. 2018 - Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” Maluch, kl. III –   

1 wynik bardzo dobry i cztery wyróżnienia. 

7. 30.05. 2018 -  miejski konkurs Turniej dla klas III gry w „Dwa Ognie” (organizator SP1) – 

I miejsce 

8. 5.11.2018 r. - miejski konkurs plastyczny „Moja Niepodległa” - 14 prac nagrodzonych. 

9. 0.11. 2018 - powiatowy konkurs bezpieczeństwa „Moda na odblaski” – III miejsce. 

10. 30.11.2018-  miejski konkurs plastyczny „Moja ulubiona postać z bajki”- 6 wyróżnień. 

11. 7.12.2018 - powiatowy konkurs plastyczny „Owady łukowskich  lasów” –I, II, III miejsce 

i 10 wyróżnień. 

12. wrzesień/listopad 2018 - ogólnopolski konkurs czytelniczy pt. „Szkolne przygody gangu 

Słodziaków”- dwie klasy otrzymały wyróżnienia. 

Klasy IV - VIII 

LP. Nazwa konkursu termin Miejsce/ 

ilość 

uczniów 

etap 

1. Konkurs polonistyczny pod 

patronatem 

03.2018 r. Finalista 

1 uczeń 

 Wojewódzki 
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Lubelskiego Kuratora Oświaty 

2. Konkurs polonistyczny pod 

patronatem 

Lubelskiego Kuratora Oświaty 

01.2018 r. 5 uczniów Okręgowy 

3. Powiatowy konkurs językowy pod 

patronatem Burmistrza Miasta Łuków 

01.2018 r. II m. 

1 uczeń 

Powiatowy 

4. Wojewódzki Przegląd Recytatorski 

Poezji i Prozy Patriotycznej im. gen. 

Franciszka Kleeberga 

10.2017 r. Wyróż. 

1 uczeń 

Wojewódzki 

5. XIX Woj. Konkurs Recytatorski 

Poezji i Prozy Ludowej 

Im. Wacława Tuwalskiego 

03.2017 r. II m. 

1 uczeń 

Wojewódzki 

6. XIII Regionalny Konkurs Poezji 

Marianny Bocian w Czemiernikach 

05.2018 r. I m. 

1 uczeń 

Okręgowy  

7. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej 

w Lublinie 

05.2018 r. I m. 

1 uczeń 

Wojewódzki 

8. 37 Mały Konkurs Recytatorski 

organizowany przez WOK w Lublinie 

06.2018 r. Wyróż. 

1 uczeń 

Wojewódzki 

9. Konkurs matematyczny pod 

patronatem Lubelskiego Kuratora 

Oświaty 

03.2018 r. Finalista 

1 uczeń 

Wojewódzki 

10. Konkurs matematyczny pod 

patronatem Lubelskiego Kuratora 

Oświaty 

01.2018 r. 9 uczniów Okręgowy 

11. Ogólnopolski Konkurs Matematyczny 

„Kangur 2018” 

03.2018 r. Wynik bdb 

5 uczniów, 

Wyróż. – 8  

Ogólnopolski 

12. Ogólnopolska Olimpiada 

Matematyczna „Olimpus” – sesja 

jesienna 

10.2017 r. Laureat  

5 ucz. 

Ogólnopolski 

13. Ogólnopolska Olimpiada 

Matematyczna „Olimpus” – sesja 

zimowa 

03.2018 r. Laureaci  

5 uczniów 

Ogólnopolski  

14. Ogólnopolska Olimpiada Chemiczna 

„Olimpus” – sesja wiosenna 

03.2018 r. Laureat 

3 uczniów 

Ogólnopolski  

15. Konkurs historyczny pod patronatem 

Lubelskiego Kuratora Oświaty 

03.2018 r. Finalista  

1 uczeń 

Wojewódzki  

16. Konkurs historyczny pod patronatem 

Lubelskiego Kuratora Oświaty 

01.2018 r. 8 uczniów Okręgowy  

17. Konkurs z języka angielskiego pod 

patronatem Lubelskiego Kuratora 

Oświaty 

03.2018 r. Laureat 

1 uczeń 

Wojewódzki  

18. Konkurs z języka angielskiego pod 

patronatem Lubelskiego Kuratora 

Oświaty 

01.2018 r. 4 uczniów Okręgowy  

19. XXVII Międzynarodowy Festiwal 

Piosenki Super Mikrofon Radia Jard 

10.2017 r. I m.  

1 uczeń 

Międzynarodowy 

20. XVIII Międzynarodowy Festiwal 

Piosenki i Tańca „Muszelki”  Wigier 

05.2018 r. I m. 

1 uczeń 

Międzynarodowy  
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2018 

21. XV Ogólnopolski Festiwal Piosenki 

Dzieci i Młodzieży „Nad wierną 

rzeką”  

   

22. Ogólnopolski Festiwal Piosenki  im. 

Henryka Hampla w Woźnikach 

12.2018 r. I m.  

1 uczeń 

Ogólnopolski  

23. Ogólnopolski Konkurs Kolęd i 

Pastorałek „Gloria” w Kielcach 

12.2018 r. III m. 

1 uczeń 

Ogólnopolski  

24. Powiatowy Konkurs Plastyczny 

„Najładniejsza kartka  

Bożonarodzeniowa” 

12.2017 r. Laureat 

1 uczeń 

Powiatowy  

25. Powiatowy Konkurs plastyczny 

„Najładniejsza kartka Wielkanocna” 

03.2018 r. Wyróżnione 

2 uczniów 

Powiatowy  

26. XIX Powiatowy Konkurs Plastyczny 

„Kartka urodzinowa dla biblioteki” 

10.2017 r. Wyróżnione 

4 ucz. 

Powiatowy  

27. Powiatowy Konkurs „Nasze 

bezpieczeństwo na drodze w zabawie i 

na wakacjach” pod patronatem 

Marszałka Województwa Lubelskiego, 

Burmistrza miasta Łuków 

05.2018 r. I, II,III m 

3 uczniów 

Powiatowy  

28. Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. 

Henryka Hampla w Wożnikach 

19.11.2017 nagroda 

główna 

 

29. Ogólnopolski Konkurs Kolęd  

i Pastorałek w Karczmiskach 

05.01.2018 wyróżnienie  

30. Ogólnopolski Konkurs  Kolęd i 

Pastorałek „Gloria” w Kielcach 

18.01. 2018 III miejsce   

31. Regionalny  Festiwal Kolęd i 

Pastorałek „ Kolęda Polska” w Opolu 

Lubelskim 

21.01.2018 II miejsce  

32. Ogólnopolski Konkurs Kolęd w 

Puławach 

21.01. 2018 wyróżnienie  

33. Ogólnopolski Konkurs Piosenki 

Angielskiej „I can be a star” w Ulanie  

 

23.04. 2018 - I miejsce  

34. Wojewódzki Festiwal Piosenki 

Dziecięcej i Młodzieżowej „Koziołek” 

w Zamościu , pod patronatem 

Lubelskiego Kuratora Oświaty 

22.05.2018 I  miejsce  

35. Ogólnopolski Festiwal Piosenki 

Dziecięcej i Młodzieżowej "Lubelski 

Talent " w Poniatowej 

17.06.2918 II miejsce  

36. Ogólnopolski Przegląd Piosenki 

Europejskiej „Nutka Poliglotka”  w 

Warszawie 

 25.11.2018  III miejsce  
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Zawody sportowe kl. IV - VIII 

Lp. Nazwa  zawodów Data Rocznik/Miejsce 

1. Wojewódzkie Igrzyska Dzieci w mini piłce ręcznej 

dziewcząt 

05.04.2018 R- 2005 I m-ce 

2. Wojewódzkie Igrzyska Dzieci w mini piłce ręcznej 

chłopców 

06.04.2018 R- 2005 I m-ce 

3. XIII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt 

– IV Memoriał Romualda Szajdziuka pod 

patronatem Przyjaciół Piłki Ręcznej  

 

23-25.03.2018 R 2004 - II m-ce 

R 2005 - III m-ce 

R-2006 –IV m-ce 

R 2007 - V m-ce 

4. Wojewódzkie Igrzyska Dzieci w drużynowych 

biegach przełajowych 

22.05.2018 DZR - 2006 - IX m-ce 

DZR - 2007 - III m-ce 

5. Finał Ogólnopolski w czwórboju lekkoatletycznym 

dziewcząt i chłopców 

13 -15.06.2018 CHR - 2005 VI m-ce 

6. Rejonowe Igrzyska Dzieci w Czwórboju 

Lekkoatletycznym 

maj DZR - 2005 III m-ce 

7. Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 

LIGA LA 

06.06.2018 DZR – 2004 V miejsce 

drużynowo) 

8. Rejonowe Igrzyska Dzieci w Pływaniu 

Indywidualnym 

grudzień DZR-2006 IV m-ce 

9. I Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej  

 

26-28.10.2018 

 

DZ R2005-II m-ce 

CH R2005 – III m-ce 

10. Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej w Kielcach  07-09.12.2018 DZR-2007- III m-ce 

11. Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w 

sztafetowych biegach przełajowych:  

18.10.2018 DZ R2004 - I m-ce 

DZ R – 2006 – V m-ce 
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12. VII Międzynarodowy, XVII Ogólnopolski Turniej 

Piłki Ręcznej dziewcząt i chłopców 

 

18.10.2018 DZ R 2004 - V m-ce 

DZ R 2005 - I m-ce 

CH R 2005 - IV m-ce 

CH R 2004 - X m-ce 

13. X Ogólnopolski Jubileuszowy Turniej Piłki 

Ręcznej Młodziczek  

7-9.12.2018 DZ R 2004 - I miejsce 

14. Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej w Ciechanowie 22-24.04.2018 CH R- 2007- IV m-ce 

15. Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej w Piasecznie 

 

01-02.12.2018 DZ R- 2006 II m-ce 

CH R- 2006 III m-ce 

16. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIŁKI 

RĘCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY – 

INTERSPORT  YOUTH HANDBALL FESTIVAL 

– KAPOSVAR 2018 

 

06-14.07.2018 DZ R-2004- III m-ce 

DZ R -2005 – IV m-ce 

CH R 2004 – IX m-ce 

CH R 2005 – XI m-ce 

17. Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej w Wiedniu 31.08- 

02.09.2018 

DZ R-2006- VII m-ce 

 

Dzieci , które uzyskały stypendia : Marszałka Województwa Lubelskiego  

i  Burmistrza Miasta Łuków 

 

MIKOŁAJ GAJOWY 

 III MIEJSCE – XI Międzynarodowy Festiwal Konkurs Popularnych Wykonawców 

Muzyki  „Apriļa Pilieni 2018" na Łotwie  Bauska, Łotwa   20-22.04.2018  

 I MIEJSCE ZŁOTA MUSZELKA – XVIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki  

i Tańca „Muszelki Wigier”  Suwałki   24-26.05.2018  

 II MIEJSCE SREBRNA zespołowo „ Trio Jedyneczki” - XVIII Międzynarodowy 

Festiwal Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier”  Suwałki    24-26.05.2018 

 I MIEJSCE – XVII Międzynarodowy Festiwal Dla Dzieci i Młodzieży „Magia 

Italiana"   Rimini –Włochy    30 czerwca – 6 lipca 2018 

 I MIEJSCE w duecie „Jedyneczki”– XVII Międzynarodowy Festiwal Dla Dzieci  

i Młodzieży „Magia Italiana"   Rimini –Włochy    30 czerwca – 6 lipca 2018 

 NAGRODA PUBLICZNOŚCI– XVII Międzynarodowy Festiwal Dla Dzieci  

i Młodzieży „Magia Italiana"   Rimini –Włochy    30 czerwca – 6 lipca 2018 

 II MIEJSCE – XXIX Międzynarodowy Festiwal Piosenki Super Mikrofon Radia Jard           

Białystok 7-9.12.2018 
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 NOMINACJA do wzięcia udziału w Międzynarodowych Festiwalach w Bułgarii i we 

Włoszech (indywidualnie i zespołowo) Suwałki  24-26.05.2018 

 ZAIKS – DYPLOM dla zespołu „ Trio Jedyneczki”  Suwałki   24-26.05.2018 

 NAGRODA za najciekawszy wyraz artystyczny – 19 Ogólnopolski Festiwal Dzieci  

i Młodzieży „Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka” - wydanie  8 płyty "Tęczowe Piosenki 

Jana Wojdaka" z premierową  piosenką „Przyjaciel” w wykonaniu Mikołaja Gajowego    

Kraków 10-11 listopada 2018 

 I MIEJSCE – Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Nuty 

Przyjaźni 2018”    Hajnówka  16.06.2018  

 I MIEJSCE – XIV Przegląd Poezji i Pieśni Niepodległościowej „Żeby Polska była 

Polską”   Puławy 18.11.2018 

 I MIEJSCE – VII Festiwal „Piosenki Moich Rodziców”  Wiśniew  8.06.2018 

 II MIEJSCE – Festiwal kolęd i Pastorałek z Radiem Jard Białystok  14.01.2018  

 III MIEJSCE – I Ogólnopolski Festiwal Piosenki pod honorowym patronatem 

Marszałka Województwa Dolnośląskiego Bielawa 2018 Bielawa  7-8 kwietnia 2018 

 III MIEJSCE – X Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Kwietnik”                       

Kutno 8-9.09.2018  

 III MIEJSCE – FINAŁ 23 Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki WYGRAJ SUKCES 

( eliminacje wstępne, regionalne, nominacja do finału)      Tarnobrzeg    28-29.09.2018 

 WYRÓŻNIENIE - XII Wojewódzki Festiwal Kolęd i Pastorałek Włodawa  

05.01.2018   

 WYRÓŻNIENIE – Ogólnopolski Festiwal Piosenki Majki Jeżowskiej „Rytm  

i Melodia”  Radom  5-6 kwietnia 2018 

 WYRÓŻNIENIE – II Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 

„Złoty Mikrofon”  Opoczno 13.04.2018   

 WYRÓŻNIENIE – zespołowo „Trio Jedyneczki” Ogólnopolski Festiwal Piosenki 

Dziecięcej i Młodzieżowej „Nuty Przyjaźni 2018”   Hajnówka  16.06.2018 

 WYRÓŻNIENIE – VII Konkurs Piosenki dla Dzieci i Młodzieży „Debiut”                                           

Siedlce 25.10.2018 

 WYRÓŻNIENIE – Wojewódzki Konkurs Piosenki „Jesienne Nutki 2018” pod 

patronatem Prezydenta Miasta Lublin Lublin 16.11. 2018  

 WYRÓŻNIENIE – XV Ogólnopolski Przegląd Piosenki Europejskiej „Nutka 

Poliglotka” Warszawa 24-25.11.2018  

 

 

WERONIKA WIERZCHOWSKA 

 NAGRODA za najciekawszy wyraz artystyczny – 19 Ogólnopolski Festiwal Dzieci  

i Młodzieży „Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka” - wydanie  8 płyty "Tęczowe Piosenki 

Jana Wojdaka" z premierową piosenką  Weroniki Wierzchowskiej  "Mała księżniczka"    

Kraków 10-11 listopada 2018 

 

JULIA  WARDAK 

 II MIEJSCE SREBRNA zespołowo „ Trio Jedyneczki” - XVIII Międzynarodowy 

Festiwal Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier” Suwałki    24-26.05.2018 

 ZAIKS – DYPLOM dla INDYWIDUALNOŚCI WOKALNYCH za udany debiut  

w grupie najmłodszych wykonawców - XVIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki  

i Tańca „Muszelki Wigier”  Suwałki  24-26.05.2018 
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 II  MIEJSCE – XXVIII  Międzynarodowy Festiwal Piosenki Super Mikrofon Radia 

Jard Białystok 16-18.03.2018 

 III  MIEJSCE – XXIX Międzynarodowy Festiwal Piosenki Super Mikrofon Radia 

Jard  Białystok 7-9.12.2018 

 NOMINACJA do wzięcia udziału w Międzynarodowych Festiwalach w Bułgarii  

i we Włoszech( indywidualnie i zespołowo)   Suwałki    24-26.05.2018 

 I MIEJSCE – Ogólnopolski Festiwal Piosenki Majki Jeżowskiej RYTM I MELODIA   

Radom 5-6.04.2018 

 I MIEJSCE – Festiwal kolęd i Pastorałek z Radiem Jard Białystok  14.01.2018 

 I MIEJSCE -NAGRODA – XIV Przegląd Poezji i Pieśni Niepodległościowej „Żeby 

Polska była Polską”   Puławy 18.11.2018 

 II  MIEJSCE  – XIV Festiwal Pieśni Patriotycznej „Pieśń Ojczyzny Pełna”  Kock 

6.10.2018 

 WYRÓŻNIENIE – zespołowo „Trio Jedyneczki” Ogólnopolski Festiwal Piosenki 

Dziecięcej i Młodzieżowej „Nuty Przyjaźni 2018”   Hajnówka  16.06.2018 

 WYRÓŻNIENIE – XIX Ogólnopolski Dziecięco-Młodzieżowy Festiwal Kolęd  

i Pastorałki Współczesnej „Kantyczka’ 2018”  Bielsk Podlaski 20-21.01.2018 

 

 

MARTA WARDAK 

 I MIEJSCE – XXVIII  Międzynarodowy Festiwal Piosenki Super Mikrofon Radia 

Jard  Białystok 16-18.03.2018 

 III MIEJSCE BRĄZOWA MUSZELKA – XVIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki  

i Tańca „Muszelki Wigier” Suwałki   24-26.05.2018  

 II MIEJSCE SREBRNA zespołowo „Trio Jedyneczki” - XVIII Międzynarodowy 

Festiwal Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier”  Suwałki    24-26.05.2018 

 II  MIEJSCE – XVII Międzynarodowy Festiwal Dla Dzieci i Młodzieży „Magia 

Italiana"   Rimini –Włochy    30 czerwca – 6 lipca 2018 

 I MIEJSCE w duecie „Jedyneczki”– XVII Międzynarodowy Festiwal Dla Dzieci  

i Młodzieży „Magia Italiana"   Rimini –Włochy  30 czerwca – 6 lipca 2018 

 NAGRODA PUBLICZNOŚCI– XVII Międzynarodowy Festiwal Dla Dzieci  

i Młodzieży „Magia Italiana"   Rimini –Włochy  30 czerwca – 6 lipca 2018 

 II MIEJSCE – XXIX Międzynarodowy Festiwal Piosenki Super Mikrofon Radia Jard           

Białystok 7-9.12.2018 

 NOMINACJA do wzięcia udziału w Międzynarodowych Festiwalach w Bułgarii i we 

Włoszech( indywidualnie i zespołowo)   Suwałki    24-26.05.2018 

 ZAIKS – DYPLOM dla INDYWIDUALNOŚCI WOKALNYCH za wykonanie 

piosenki „Musimy wierzyć” - Suwałki    24-26.05.2018 

 ZAIKS – DYPLOM dla zespołu „ Trio Jedyneczki”   Suwałki    24-26.05.2018 

 NAGRODA za najciekawszy wyraz artystyczny – 19 Ogólnopolski Festiwal Dzieci  

i Młodzieży „Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka”     Kraków 10-11 listopada 2018 

 II MIEJSCE – XIV Festiwal Pieśni Patriotycznej „Pieśń Ojczyzny Pełna”  Kock 

6.10.2018 

 II  MIEJSCE – XIV Przegląd Poezji i Pieśni Niepodległościowej „Żeby Polska była 

Polską”   Puławy 18.11.2018 
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 III  MIEJSCE – Festiwal kolęd i Pastorałek z Radiem Jard Białystok  14.01.2018 

 WYRÓŻNIENIE – XIX Ogólnopolski Dziecięco-Młodzieżowy Festiwal Kolęd  

i Pastorałki Współczesnej „Kantyczka’ 2018”  Bielsk Podlaski 20-21.01.2018 

 WYRÓŻNIENIE – II Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 

„Złoty Mikrofon” Opoczno 13.04.2018 

 WYRÓŻNIENIE – zespołowo „Trio Jedyneczki” Ogólnopolski Festiwal Piosenki 

Dziecięcej i Młodzieżowej „Nuty Przyjaźni 2018”   Hajnówka  16.06.2018 

 

Inicjatywy, przedsięwzięcia, projekty,  

1.  16.03.2018 - przedsięwzięcie artystyczne Galeria Talentów, promujące uzdolnione dzieci  

z klas I-III (organizator SP1 we współpracy ze Szkołą Muzyczną). 

2.  21.03.2018 - „Wiosenne inspiracje”, wesołe powitanie wiosny „W krainie bajek” dla klas 

I-III. 

3. Cyklicznie, w każdym roku szkolnym realizacja programu Kulturalna Klasa dla wszystkich 

klas I-III. 

4. Październik 2018 - we współpracy z AIESEC, wizyta gości z Algierii i Chin, udział  

w zajęciach języka angielskiego. 

5. Październik -grudzień 2018 - udział w akcjach charytatywnych „Stawiamy Klaudię na 

nogi”, „Polacy -Rodakom”, „Aniołkowe Granie”. 

6. Kontynuacja akcji MAKULATURA=LEKTURA. 

7.   Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka połączona z kiermaszem, w celu wsparcia zakupu flagi 

z okazji 100- lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

8.  Uroczyste obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę: 

-  dekoracja szkoły,  

- wspólne odśpiewanie hymnu,  

- przemarsz ulicami miasta z flagą narodową,  

- sztafeta upamiętniająca jubileusz. 

9.  Organizacja akcji prozdrowotnej „Żyj zdrowo-jedz kolorowo". 

10. Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka #GoBlue. 

11. Organizacja kiermaszu z którego darowizny zostały przeznaczone na wsparcie 

Radzyńskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt "Podaj Łapę". 
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12.  Impreza integracyjna dla członków SKW i SU "Noc w szkole" – głównym celem 

imprezy oprócz zabawy, było wykonanie kartek z życzeniami dla emerytowanych 

pracowników naszej szkoły, udział w akcji "Marzycielska Poczta", udekorowanie szkoły  

z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

13. Organizacja konkursu na najpiękniejszą ozdobę Bożonarodzeniową. 

14.  Współpraca z Łukowskim Stowarzyszeniem Wspierania Osób z Autyzmem i Ich Rodzin 

"Labirynt", w tym przekazanie ozdób na Kiermasz Bożonarodzeniowy. 

15. Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza – organizacja " PIERNICZKOWEGO 

KIERMASZU", z którego darowizny wsparły działania UNICEFU – pomoc dla Sudanu 

Południowego.  

16. Udział w akcji POLACY-RODAKOM. 

17. Przygotowanie paczki ze słodyczami dla wychowanków Placówki Wielofunkcyjnej  

w Łukowie z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

18. Udział w akcji "Aniołkowe Granie". 

 

19. Udział w akcji „Góra Grosza” - celem na który zbieraliśmy drobne monety, była pomoc 

dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka, czy rodzinach 

zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji było działanie edukacyjne – 

pokazanie, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla 

dobra potrzebujących.  

 

20. Odwiedziny w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym w Krynce – występy dla 

pensjonariuszy z okazji Dnia Babci i Dziadka, przygotowanie słodkiego poczęstunku. 

 

21 „Owoce w szkole” – kształcenie i rozwijanie prozdrowotnej edukacji najmłodszych 

uczniów oraz w rzeczywisty sposób wpływać na ich diety. 

 

22.„Bezpieczna droga do szkoły” – spotkanie z policjantami mającymi na celu zwiększenie 

poczucia bezpieczeństwa dzieci. 

23.„Książka do biblioteki” zakup książek do biblioteki szkolnej w celu promocji czytelnictwa 

wśród dzieci oraz rozwijanie ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. 

24.Udział uczniów kl. 8 w pokazach z fizyki – UMCS Lublin. 

25.Udział uczniów kl. 8 w pokazach z chemii – UMCS Lublin. 

 

Działania wolontariatu i Samorządu Uczniowskiego 

ŚRODOWISKO SZKOLNE: 

1/ „Z nami jest wesoło”- czytanie bajek oraz organizacja zabaw dla dzieci w Przedszkolu 

Miejskim nr 6. 
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2/ Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji. 

3/ Organizowanie pomocy uczniom osiągającym słabsze wyniki w nauce w ramach 

koleżeńskich korepetycji.  

4/ Promowanie postaw proekologicznych- zbiórka elektrośmieci. 

5/ Zbiórka korków na rzecz Mai Przegalińskiej. 

6/ Zaangażowanie we współorganizowanie imprez szkolnych - dyskoteki, wróżby 

andrzejkowe, strojenie szkoły z okazji Świąt Bożego Narodzenia, poczta walentynkowa,  

Dzień Kobiet.  

7/ „Grupa biblioteczna” - stała pomoc w bibliotece, pomoc przy organizacji akcji „Uwolnij 

książkę”. 

8/ Pomagamy Klaudusi - zbiórka pieniędzy na rehabilitację dla Klaudii Nowak; przekazanie 

zebranej kwoty na pikniku charytatywnym. 

9/ Zorganizowanie obchodów Dnia Pluszowego Misia - 27 listopad. 

10/ Tworzenie gazetek tematycznych oraz plakatów promujących organizowane akcje, 

organizacja konkursu plastycznego „Serca otwarte dla innych", konkursów na najpiękniejszą 

ozdobę bożonarodzeniową i wielkanocną. 

11/ Organizacja Tygodnia Wolontariatu – w związku z przypadającym 5 grudnia 

Międzynarodowym Dniem Wolontariusza zorganizowaliśmy cykl imprez promujących ideę 

bezinteresownego pomagania innym. 

12/ Przygotowanie i wręczenie kartek z świątecznymi życzeniami dla emerytowanych 

nauczycieli naszej szkoły. 

13/ Udział w akcji „Aniołkowe Granie"- pomoc w zbiórce pieniędzy dla dzieci z rodzin 

zastępczych z powiatu łukowskiego, udział w koncercie charytatywnym. 

13/ „Starszy, nie znaczy gorszy”- wyjazd do Domu Seniora w Aleksandrowie, przygotowanie 

występów i słodkiego poczęstunku dla Seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

14/ Zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt, przekazanie jej Stowarzyszeniu Zwierzoopcja. 

15/ Organizacja kiermaszów charytatywnych: Pierniczkowy, Walentynkowy, Wielkanocny, 

Truskawkowy- dochód przeznaczyliśmy na zakup ozdób świątecznych, wsparcie akcji 

Aniołkowe Granie, na rehabilitację i leczenie Leny Wiśniewskiej oraz na zakup prezentów  

dla dzieci z domu dziecka. 

16/ Pomoc w organizacji akcji Makulatura=lektura. 

17/ Zbiórka pieniędzy na PCK- dochód za akcji przeznaczony na zakup świątecznych paczek 

dla uczniów naszej szkoły znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 
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18/Organizacja imprez szkolnych: andrzejki, choinka, dyskoteki 

ŚRODOWISKO POZASZKOLNE  

1/ Udział w akcji POLACY-RODAKOM podczas której zbieraliśmy dary dla Polaków 

mieszkających za wschodnią granicą, szczególnie na Ukrainie. 

2/ Udział w akcji „ Góra grosza”- celem na który zbieraliśmy drobne monety, była pomoc 

dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka, czy rodzinach 

zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji było działanie edukacyjne – 

pokazanie, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla 

dobra potrzebujących. 

3/ Przystąpienie do Klubu Szkół UNICEF- Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, 

która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei 

niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu 

nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także 

organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny.  

4/Udział w akcji „Marzycielska Poczta”- ogólnoszkolna akcja pisania listów i kartek do 

chorej na mukowiscydozę Martynki . 

5/ Udział w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”- przygotowanie paczki z potrzebnymi 

artykułami dla wybranej rodziny z Łukowa, pomoc w organizacji finału akcji w ŁOK.  

6/ Zaangażowanie w ogólnopolską akcję Wieka Orkiestra Świątecznej Pomocy - pomoc  

w zbieraniu pieniędzy podczas 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

7/ Współpraca z Łukowskim Stowarzyszeniem Wspierania Osób z Autyzmem i Ich Rodzin 

"Labirynt", w tym przekazanie ozdób na Kiermasz Bożonarodzeniowy oraz Jarmark 

Wielkanocny. 

8/ Organizacja obchodów „Dnia kolorowej skarpetki” - 21 marca, w Światowym Dniu 

Chorych na Zespół Downa chcieliśmy pokazać, że różni nas od nich tak niewiele, jeden 

dodatkowy, niepasujący chromosom – tak jak nasza dodatkowa niepasująca skarpetka! Akcja 

pod patronatem Światowej Organizacji ludzi chorych na Zespół Downa . 

9/ Udział w globalnej akcji „Zaświeć się na niebiesko”. 2 kwietnia, w Światowym Dniu 

Wiedzy na Temat Autyzmu, symbolem solidarności z osobami z autyzmem był kolor 

niebieski. Swoim udziałem chcieliśmy zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, 

nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. 

Przygotowaliśmy z tej okazji gazetkę informacyjną. 

10/ Udział w "Niebieskim Biegu" w ramach akcji "Zaświeć się na niebiesko". 

 

W 2018r. placówka pozyskała  49 848 zł  zewnętrznych środków finansowych. 
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8.4.2 Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi  

Im. Ks. Stanisława Konarskiego w Łukowie 

Szkoła Podstawowa nr 2 została utworzona 01.09.2017 r. w wyniku reformy edukacji na 

podbudowie Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego w Łukowie. 

 

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 2 w Łukowie mieści się w kompleksie trzech 

budynków połączonych ze sobą przy ulicy Cieszkowizna 13.  

Pierwszy budynek Szkoły pochodzi z lat przedwojennych, rozbudowany w latach 

powojennych o II piętro, a ostatni wraz z halą sportową został uroczyście oddany 

do użytku w 2010 r.  

            W Szkole Podstawowej nr 2 w Łukowie na dzień 1 stycznia 2018 uczyło się  

592 uczniów zgrupowanych w 25 oddziałach, a 1 września 2018 r.  uczyło  się  

487 uczniów w  21 oddziałach.   

Placówka kierowana jest przez dyrektora p. Dorotę Puzio oraz wicedyrektora  

p. Agnieszkę Pierzchalską.  

 Kadrę pedagogiczną stanowiło  na dzień 1 stycznia 2018 54 nauczycieli  

i 17 pracowników obsługi i administracji, a 1 września 2018 r. 46 nauczycieli  

i 17 pracowników obsługi i administracji. 

Obwód szkoły obejmuje południowo – wschodnią część miasta. Obwód stanowią ulice: 

Aleksandra Świętochowskiego, Bolesława Prusa, Bronisława Trentowskiego, Browarna  

(od nr 1 do nr 41 i 43, 45), Cieszkowizna, Cmentarna, Energetyków, Farna, Fazowa, Glinki, 

Graniczna, Ignacego Laskowskiego, Kanałowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

(od nr 16 do nr 77), Królik, Laserowa, Łąkowa, os. Unitów Podlaskich, Pastewnik, Piękna, 

Piwna, Polna, Północna, Prądowa, Radzyńska, Rodzinna, Różana, Słoneczna, Stanisława 

Lewickiego, Wodna, Zabrowarna. 

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie dysponuje  20 salami 

lekcyjnymi. Ponadto bazę szkolną stanowią : świetlica, biblioteka, kuchnia ze stołówką, sala 

gimnastyczna, sala korektywy, sala siłowni i hala sportowa z pełnowymiarowym boiskiem  

do piłki ręcznej i koszykówki, boisko do piłki nożnej pokryte sztuczną trawą, boisko  

do koszykówki ze sztuczną nawierzchnią, boisko do piłki siatkowej-plażowej,  koło do 

pchnięcia kulą oraz skocznia do skoku w dal. Szkoła dysponuje gabinetem pielęgniarki 

szkolnej oraz specjalistyczną pracownią do prowadzenia zajęć  integracji sensorycznej  

i korekcyjno – kompensacyjnych. 

Kompleks obiektów szkolnych jest bezpieczny, posesje ogrodzone i monitorowane. 

 

Udział   uczniów w konkursach 

Klasy I- III 

1. Miejski konkurs plastyczny „Kartka wielkanocna 2018”  - laureat i wyróżnienie. 

2. Powiatowy Konkurs Plastyczny "Kartka bożonarodzeniowa" – laureat. 
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3. XI Międzyszkolny  Konkurs  Ortograficzny dla uczniów klas trzecich łukowskich szkół 

podstawowych - II miejsce. 

 

4. Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” Maluch, kl. III –  1 wynik bardzo 

dobry. 

5. Miejski konkurs recytatorski „Moja Niepodległa” - 2 uczniów- 1 laureat. 

6. Powiatowy konkurs plastyczny „Owady łukowskich  lasów” –III miejsce. 

7. Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr - Skrzat - 7 uczniów, I miejsce. 

8. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “Tęcza” - 1 wyróżnienie. 

9. ,,Wolność jest w nas“, Powiatowy konkurs plastyczny zorganizowany przez ŁOK z okazji 

100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości - 3 laureatów i 1 wyróżnienie. 

10. Powiatowy konkurs plastyczny ,,Uzależnij się od sportu” zorganizowany przez  

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ,, Nasz Region" i KWS Łuków. - III miejsce. 

 

 

Klasy IV - VIII i klasy gimnazjalne 

LP. Nazwa konkursu Miejsce etap 

1. Konkurs polonistyczny pod patronatem 

Lubelskiego Kuratora Oświaty 

1 laureat, 1 finalista  Wojewódzki 

2. Wojewódzki Konkurs Plastyczny 

"Profilaktyka - niech rak nas unika" 

 1 laureat (nagroda 

specjalna) 

Wojewódzki 

3. Powiatowy Konkurs Plastyczny 

“Pocztówka na Boże Narodzenie” 

 3 laureat (1 Grand 

Prix) i 2 

wyróżnienia 

Powiatowy 

4. Konkurs wiedzy biblijnej EDI 5 laureatów Ogólnopolski 

5. Ogólnopolski Konkurs “Biblia i 

przypowieści biblijne” 

I miejsce   Ogólnopolski 

6. Powiatowy Konkurs Recytatorski  “Fletnia 

Żałobna” 

1 laureat Powiat 

7. Miejski Konkurs Recytatorski "Moja 

Niepodległa" 

I i III miejsce Miejski  

8. Powiatowy Konkurs Recytatorski 

"Twórczość ks. Jana Twardowskiego" 

1 finalista Powiatowy 

9. Miejski Konkurs Plastyczny “Vincent w 

Łukowie” 

2 laureatów  

i 1 wyróżnienie 

Miejski 

10. Powiatowy Konkurs Plastyczny "Kartka 

Wielkanocna" 

3 laureatów,  

1 wyróżnienie 

Powiatowy 

11. Powiatowy Konkurs Plastyczny "Polskie 

drogi w Rosji" 

2 laureatów Powiatowy 

12. Konkurs plastyczny - Co wiem o zdrowym 

stylu życia - bez używek? 

2 laureatów Miejski 

13. Konkurs ortograficzny pod patronatem 1 finalista Okręgowy 
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Lubelskiego Kuratora Oświaty 

14. Konkurs matematyczny pod patronatem 

Lubelskiego Kuratora Oświaty 

3 finalistów Wojewódzki 

15. Międzynarodowy i Ogólnopolski Konkurs 

Matematyczny „Kangur 2018” 

1 bardzo dobry 

wynik i 4 

wyróżnienia 

Ogólnopolski 

16. Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z 

Matematyki „Olimpus” – sesja jesienna 

17 laureatów Ogólnopolski 

17. Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z 

Matematyki „Olimpus” – sesja zimowa 

14 laureatów Ogólnopolski  

18. Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z 

Matematyki „Olimpus” – sesja wiosenna 

19 laureatów Ogólnopolski  

19. Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z 

Historii „Olimpus” – sesja zimowa 

1 laureat Ogólnopolski  

20. Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z 

Historii „Olimpus” – sesja jesienna 

2 laureatów Ogólnopolski  

21. Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna 1 laureat Ogólnopolski 

22. Konkurs chemiczny pod patronatem 

Lubelskiego Kuratora Oświaty 

1 laureat Wojewódzki 

23. Konkurs fizyczny pod patronatem 

Lubelskiego Kuratora Oświaty 

1 laureat Wojewódzki 

24. Konkurs z języka angielskiego pod 

patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty 

1 finalista Wojewódzki 

25. Konkurs z języka angielskiego pod 

patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty 

6 finalistów Okręgowy 

26. Ogólnopolski Konkurs Języka 

Angielskiego ENGLISH HIGH FLIER 

6 miejsc w woj. Ogólnopolski 

27. Powiatowy Konkurs Mistrz Języka 

Angielskiego 

I, II i III miejsce Powiatowy 

28. XV Konkurs Recytacji Poezji Rosyjskiej 

"Strofy pod samowarem" 

I i III miejsce Regionalny 

29. IV Regionalny Konkurs Piosenki 

Rosyjskiej 

1 wyróżnienie Regionalny 

30. VII Konkurs Języka Rosyjskiego "Znam i 

lubię język rosyjski" 

1 wyróżnienie Regionalny 

31. V Powiatowy Konkurs "Mistrz Języka 

Rosyjskiego" 

II miejsce Powiatowy 

32. I Konkurs Piosenki Rosyjskiej I miejsce Powiatowy 

33. VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki 

Rosyjskiej 

I miejsce Ogólnopolski 

34. Konkurs Matematyczny "Colonus" pod 

Honorowym Patronatem Starosty 

Łukowskiego 

I i II miejsce Powiatowy 

35. XXII Konkurs Matematyczny im.ks.dra 

Franciszka Jakóbczyka pod Honorowym 

Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty 

4 laureatów, 7 

wyróżnień 

Wojewódzki 

36. Ogólnopolska Olimpiada Zadań 

Logicznych 

6 laureatów Ogólnopolski  
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37. XVI Miejski Konkurs Chemiczny  pod 

patronatem Burmistrza Miasta Łuków 

I miejsce i 3 

wyróżnienia 

Miejski 

38. II Międzynarodowy i IV Ogólnopolski 

Konkurs Literacki " Hubal" 

1 wyróżnienie Międzynarodowy, 

Ogólnopolski  

39. Powiatowy Konkurs Plastyczny "Nie 

wypalaj traw" 

3 laureatów Powiatowy  

40. Wojewódzki Konkurs Plastyczny 

"Poleskich torfowisk czar" 

II i V miejsce (2x) Wojewódzki 

41. Miejski Konkurs Plastyczny "Nałogi- nie 

moja bajka" 

4 laureatów Miejski 

42. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Tęcza" 

 

1 wyróżnienie Ogólnopolski 

43. Ogólnopolski Konkurs Selfie+ 2018 - 

kategoria: Twój projekt w jednym ujęciu. 

Młodzież, wielojęzyczność i perspektywy 

pracy w Europie 2015-2017. 

III miejsce (14 

uczniów) 

Ogólnopolski  

44. Ogólnopolski konkurs - Nasz projekt 

eTwinning 2018 oraz Krajowa Odznaka 

Jakości - Młodzież, wielojęzyczność i 

perspektywy pracy w Europie 2015-2017. 

laureat (14 uczniów) Ogólnopolski  

45. Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Zimowy 

przyjaciel zwierząt" 

1 laureat Wojewódzki 

46. Ogólnopolski Konkurs z Języka 

Niemieckiego “Weltsprachen Jugen” 

I, II (2x) i III 

miejsce 

Ogólnopolski 

47. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “Razem 

mówimy nie przemocy” 

2 laureatów Ogólnopolski 

48. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny  

“W harmonii z przyrodą” 

3 laureatów Ogólnopolski 

49. Powiatowy Konkurs Plastyczny  

“Owady łukowskich lasów” 

4 laureatów Powiatowy 

 

 

Zawody sportowe kl. IV - VIII i klasy gimnazjalne 

Lp Nazwa  zawodów Data Rocznik/Miejsce 

1 Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej biegów 

sztafetowych dziewcząt 6 x 800m i chłopców 6 x 

1000m szkół gimnazjalnych 

2.10.2017 Dz. II miejsce 

Ch. II miejsce 

2  Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej Pływanie 

sztafetowe 6 x 25 m dziewcząt i 6 x 25 m chłopców 

15.11.2017 Dz. I miejsce 

Ch. I miejsce 

 

3 

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej piłka 

siatkowa dziewcząt 

05.04.  24.01.2018 20R    Dz. III miejsce 

 

4 Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej piłka 25.01.2018 Ch. V miejsce 
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siatkowa chłopców 

5 Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej piłka 

ręczna chłopców 

20.03.2018 Ch. I miejsce 

6 Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej piłka 

ręczna chłopców 

4.2018 Ch. IV miejsce 

7 Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej piłka 

ręczna dziewcząt 

21.03.2018 Dz. I miejsce 

8 Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej piłka 

ręczna dziewcząt 

4.2018 Dz. I miejsce 

9 Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej piłka 

ręczna dziewcząt 

4.2018 Dz. II miejsce 

10 VIII Międzynarodowe Biegi Uliczne - Biegnij 

Warszawo.  

 

10.2018 Ind. dz R - 20..     

VI miejsce 

11 Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej biegów 

sztafetowych dziewcząt 6 x 800m i chłopców 6 x 

1000m szkół gimnazjalnych 

4.10.2018 Ch. I miejsce 

12 Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej Biegi 

sztafetowe chłopców 

11.2018 Ch. I miejsce 

13 Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej Biegi 

sztafetowe chłopców 

11.2018 Ch. II miejsce 

14 Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej Pływanie 

sztafetowe 6 x 25 m dziewcząt i 6 x 25 m chłopców 

11.2018 Dz. III miejsce 

Ch. I miejsce 

15 Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej Pływanie 

sztafetowe 6 x 25 m chłopców 

11.2018 Ch. II miejsce 

16 Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 

Pływanie sztafetowe 6 x 25 m chłopców 

11.2018 Ch. VII miejsce 

17 V Szkolne Indywidualne Mistrzostwa Polski  

w Szachach. Szymon Suska  

 Ch. III miejsce  

R 2010 

18 I Otwarte Mistrzostwa Miasta Łuków w Piłce 

Ręcznej Dziewcząt .  

 Dz. I miejsce 

19 Międzynarodowy Turniej Niepodległości im. Lecha 

Kaczyńskiego w Kraśniku.  

 Dz.. V miejsce 

  

 

Dzieci , które uzyskały stypendia Burmistrza Miasta Łuków i Wójta Gminy Łuków 

Anastazja Klimiuk, Gabriela Ostojska 
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Inicjatywy, przedsięwzięcia, projekty,  

1. Realizacja zadań projektu współpracy międzynarodowej “Erasmus + Open Science 

Schooling 2017 – 2020.  

2. Realizacja  projektów międzynarodowych  eTwinning - 1) Science Festiwal, 2) More then 

STEM (Science Technology Engineering and Math), 3) The Art of Science and the Science  

of Art, 4) Let’s STEMulate the space, 5) ZOOM - Zoo and Maths. 

3. Organizacja miejskiego programu profilaktycznego „Nałogi - nie moja bajka”, w tym 

konkursów - plastycznego i piosenka lub forma sceniczna. 

 

4. Realizacja międzynarodowego projektu edukacyjnego “Piękna Nasza Polska Cała” - klasy  

I – III. 

5. Współorganizacja działań Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach- konkursu plastycznego 

“Dąb Niepodległości” . 

6. Organizacja Dnia Tolerancji. 

7.  Organizacja już po raz 15-sty wraz z Przedszkolem Miejskim nr 3 PRZEDSZKOLIADY. 

8. Promowanie sportu - udział w ogólnopolskiej akcji sportowej “Biegnij Warszawo”  

i “Maszeruję - Kibicuję Warszawo”, wyjazdy na mecze siatkówki ONICO Warszawa. 

9. Udział w projekcie Junior Club realizowanym przez ONICO Warszawa - treningi 

dziewcząt grających w piłkę siatkową. 

 

10.  “Cała Polska Czyta Dzieciom” - udział w akcji świetlicy szkolnej. 

11.  Nakrętkomania - akcja charytatywna dla chorego Franka i Gabrysia. 

12. Kiermasz Niepodległościowy, spotkanie autorskie z p. Tomaszem Sobanią. 

13. Przygotowanie przedstawienia teatralnego “Zamieszanie w świecie bajek”  

i zaprezentowanie go uczniom klas I-III w SP 2, oraz dzieciom w Przedszkolach Miejskich  

nr 2 i nr 7. 

14. Dyskoteki dla Dawnej Młodzieży - akcja SU i RR. 

 

15. Organizacja Akcji Charytatywnej na rzecz dzieci z Domu dziecka w ramach 

ogólnopolskiego projektu literackiego i uwrażliwiającego na problemy innych ,,Drużyna 

Superbohaterów” objętego patronatem Rzecznika Praw Ucznia oraz Burmistrza Miasta 

Łuków (wraz z Przedszkolem Miejskim nr 4 Fantazja). 

 

16. Udział w ogólnopolskim projekcie Lekcji w Kinie pt. “Raz, dwa trzy - klikasz Ty!  

By dzieci uważały w sieci”. 

 

17. Udział w ogólnopolskim projekcie o tematyce historycznej "BohaterON – włącz 
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historię!", upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez 

wysłanie im symbolicznych kartek. 

 

18. Nagranie kolędy "Przybieżeli do Betlejem" w Studium Muzycznym w Siedlcach - 

uczniowie kl. 2a i ich rodzice. 

 

19. Współorganizacja VI Łukowskiego Charytatywnego Biegu Mikołajkowego. 

 

20. Organizacja i przeprowadzenie Noworocznego Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt  

o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Łukowie o zasięgu powiatowym (II edycja).  

21. Uroczyste obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę: dekoracja 

szkoły, wspólne czytanie fragmentu “Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, wspólne 

odśpiewanie hymnu, organizacja Kiermaszu Niepodległościowego. 

22. Organizacja akcji prozdrowotnej "Jem warzywa i owoce". 

23. Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka #GoBlue. 

24. Organizacja zbiórki karmy oraz kiermaszu ciastkowego, z którego darowizny zostały 

przeznaczone na wsparcie  Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt "Czaruś". 

25.   Współpraca z Łukowskim Stowarzyszeniem Wspierania Osób z Autyzmem i Ich Rodzin 

"Labirynt". 

26. Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza – organizacja kiermaszu, z którego 

darowizny wsparły działania UNICEFU – pomoc dla Sudanu Południowego.  

27. Udział w akcji POLACY-RODAKOM. 

28. Udział w akcji "Aniołkowe Granie". 

29. Udział w akcji Góra Grosza-celem na który zbieraliśmy drobne monety, była pomoc 

dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka, czy rodzinach 

zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji było działanie edukacyjne – 

pokazanie, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie  

dla dobra potrzebujących.  

 

30. „Owoce i warzywa w szkole” – kształcenie i rozwijanie prozdrowotnej edukacji 

najmłodszych uczniów oraz w rzeczywisty sposób wpływać na ich diety. 

 

31. „Bezpieczna droga do szkoły” – spotkanie z policjantami mającymi na celu zwiększenie 

poczucia bezpieczeństwa dzieci. 

32. „Książka do biblioteki” - przekazywanie darowizn książkowych oraz zakup książek  

do biblioteki szkolnej w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci oraz rozwijanie  

ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. 
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Działania Szkolnego Koła Wolontariatu, Szkolnego Koła CARITAS i Samorządu 

Uczniowskiego 

ŚRODOWISKO SZKOLNE: 

1. Wolontariat w świetlicy szkolnej - czytanie bajek oraz organizacja zabaw dla młodszych 

uczniów.  

2. Propagowanie czytelnictwa wśród młodszych uczniów na długich przerwach. 

3. SKW zorganizował zbiórkę książek dla młodszych uczniów do biblioteki szkolnej. 

4. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji. 

5. SU zorganizował rozgrywki gry w FIFĘ - propagowanie zasad fair-play. 

6. Promowanie postaw proekologicznych- zbiórka zużytych telefonów i baterii. 

7. Akcja Caritasu - Rodzina Rodzinie. 

8. Zaangażowanie we współorganizowanie imprez szkolnych - dyskoteki, wróżby 

andrzejkowe, strojenie szkoły z okazji Świąt Bożego Narodzenia, poczta walentynkowa, 

Dzień Kobiet, Dzień Dziecka. 

9. Dbanie o kulturę muzyczną w szkole - praca w szkolnym radiowęźle. 

10. Udział w akcji “Marzycielska Poczta” - kartki dla chorej Zuzi. 

11. Zorganizowanie obchodów Dnia Pluszowego Misia, Międzynarodowego Dnia Kropki  

i Międzynarodowego Dnia Tabliczki Mnożenia. 

12. Organizacja Międzynarodowego Dnia Wolontariatu – wystawy i akcje promujące ideę 

bezinteresownego pomagania innym. 

13. Przygotowanie i wręczenie kartek z świątecznymi życzeniami dla emerytowanych 

nauczycieli naszej szkoły. 

14. Udział w akcji "Aniołkowe Granie"- pomoc w zbiórce pieniędzy dla dzieci z rodzin 

zastępczych z powiatu łukowskiego, udział w koncercie charytatywnym. 

15. Zbiórka karmy dla zwierząt, oraz kiermasz wypieków dla Stowarzyszenia “CZARUŚ”. 

16. Organizacja imprez szkolnych: andrzejki, choinka, dyskoteki. 

ŚRODOWISKO POZASZKOLNE  

1. Udział w akcji POLACY - RODAKOM podczas której zbieraliśmy dary dla Polaków 

mieszkających za wschodnią granicą, szczególnie na Ukrainie. 
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2. Współpraca SKW z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym i Publicznym Przedszkolem  

w Łazach. 

3. Udział w akcji „ Góra grosza”- celem na który zbieraliśmy drobne monety, była pomoc 

dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka, czy rodzinach 

zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji było działanie edukacyjne – 

pokazanie, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie  

dla dobra potrzebujących. 

4. Udział w akcji „Marzycielska Poczta” - ogólnoszkolna akcja pisania listów i kartek  

do chorej na mukowiscydozę Martynki . 

5. Zaangażowanie w ogólnopolską akcję Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy- pomoc  

w zbieraniu pieniędzy podczas 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

6. Współpraca z Łukowskim Stowarzyszeniem Wspierania Osób z Autyzmem i Ich Rodzin 

"Labirynt". 

7. Organizacja obchodów „Dnia kolorowej skarpetki”- 21 marca, w Światowym Dniu 

Chorych na Zespół Downa. 

8. Udział w globalnej akcji „Zaświeć się na niebiesko”. 2 kwietnia, w Światowym Dniu 

Wiedzy na Temat Autyzmu, symbolem solidarności z osobami z autyzmem był kolor 

niebieski. Swoim udziałem chcieliśmy zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, 

nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. 

Przygotowaliśmy z tej okazji gazetkę informacyjną. 

9. Udział w "Niebieskim Biegu" w ramach akcji "Zaświeć się na niebiesko". 

 

W 2018 r. placówka pozyskała  47 500 zł  zewnętrznych środków finansowych, natomiast  

z wynajmu pomieszczeń szkolnych - 57 000 zł. 

 

8.4.3 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie 

 

I. Część opisowa :  

 Lokalizacja: Łuków ul. Konarskiego 3 

Opis szkoły: Szkoła powstała w 1919 roku. Od 1926 roku szkoła posiada własny 

budynek, w którym obecnie też odbywają się zajęcia lekcyjne. W latach 1974 – 1976 

dokonuje się rozbudowa szkoły o segment B oraz segment C (sala gimnastyczna).   

W 1999 roku w miejsce Szkoły Podstawowe nr 3 zostaje utworzone Gimnazjum nr 3, 

które w 2017 roku ponownie zostaje przekształcone w Szkołę Podstawową nr 3.  

 Kadra kierownicza:  

dyrektor szkoły (Sławomir Różalski) i wicedyrektor szkoły (Agnieszka Oleśkiewicz) 
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- Obwód szkolny: 

Ulice: Adama Mickiewicza, Al. Tadeusza Kościuszki (nieparzyste od nr 31 do nr 57, 

parzyste od nr 38 do nr 56), Bartnia, Bronisława Kondrackiego, Brzozowa, 

Dworcowa, Farfak, Jana Kochanowskiego, Janusza Korczaka, Jeżynowa, Juliusza 

Słowackiego, Kolejowa, Ks. dr Mariana Bednarczyka, Księdza Stanisława Brzóski, 

Marii Konopnickiej, Międzyrzecka (nieparzyste od nr 55, parzyste od nr 80), Mikołaja 

Reja, osiedle Leona Klimeckiego (bez bloków nr 1,2,3,5), Podgórna, Podleśna, 

Przechodnia (od ul. 11 Listopada do ul. Przemysłowej), Przemysłowa, Rurowa, 

Sosnowa, Stanisława Konarskiego, Stefana Okrzei, Tartaczna, Wójtostwo, 

Wschodnia, Zakolejna,  Zapowiednik, Zygmunta Krasińskiego, Źródlana. 

 Ilość uczniów w szkole : 212 

Liczba oddziałów w szkole: 12 

Liczba nauczycieli: 34 

 Liczba administracji i obsługi: 12 

 Baza szkolna: W szkole jest 18 sal lekcyjnych w tym 2 pracownie komputerowe, 

multimedialna pracownia języków obcych oraz pracownie specjalistyczne typu – 

chemiczna, fizyczna itp. Szkoła dysponuje biblioteką szkolną, stołówką z jadalnią, 

świetlicę szkolną, gabinetem higienistki szkolnej oraz specjalistycznymi gabinetami 

typu pedagog szkolny, logopeda. W szkole oraz na terenie szkolnym jest monitoring 

wizyjny (16 kamer), który czuwa nad bezpieczeństwem uczniów. Każda sala lekcyjna 

jest wyposażona w projektor mulitmedialny, są również 2 monitory interaktywne. 

Szkoła posiada dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią – boisko do piłki nożnej  

wielofunkcyjne boisko z bieżnią okólną,  

II. Część analityczna 

1. Udział uczniów w konkursach i ich osiągnięcia edukacyjne oraz sportowe. 

I semestr roku szkolnego 2018/1019 

W tym roku szkolnym odbyły się etapy szkolne i rejonowe konkursów 

przedmiotowych. W etapie wojewódzkim reprezentować naszą szkołę będą:  Jakub 

Boboń z klasy IIIa,  oraz Dzianis Surynowicz w konkursie języka rosyjskiego. 

Obydwaj uczniowie zdobyli tytuł laureata tych konkursów. Inne osiągnięcia uczniów 

w tym semestrze to: I miejsce Wiktorii Zawadzkiej z kl. IIIb  konkursie 

„Najpiękniejsza łukowska choinka i ozdoba świąteczna” oraz tytuł laureata zdobyty 

przez uczennice w konkursie „Dwurnik w Łukowie”; a także tytuł laureata dla Jakuba 

Bobonia w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej „Olimpus” z matematyki. 

 

Rok szkolny 2017/2018 

Konkurs Osiągnięcie 

Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego  laureat 

XI Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy 

Żydowskiej „W blasku szabasowych  świec” 

 

wyróżnienie 

VIII Powiatowy Turniej Sztuki Recytatorskiej „Fletnia 

żałobna” 

wyróżnienie 
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XVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy 

ks. Jana Twardowskiego  

wyróżnienie 

Konkurs na najpiękniejszą łukowską choinkę i ozdobę 

choinkową  

        (Muzeum Regionalne w  Łukowie ) 

 

II miejsce 

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa „Olimpus” 

sesja jesienna 

laureat fizyka 

laureat fizyka 

laureat fizyka 

Konkurs plastyczny  

na kartkę wielkanocną 

 

laureat 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” wyróżnienie 

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa „Olimpus” 

sesja wiosenna 

laureat fizyka 

laureat jęz. angielski 

laureat matematyka 

Konkurs Recytatorski „English Word Out Loud” I miejsce 

III Miejski Konkurs Piosenki Obcojęzycznej  III miejsce 

XVI Miejski Konkurs Chemiczny I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

 

Osiągnięcia sportowe 

Zawody Osiągnięcie 

XXV Łukowskie Uliczne Biegi 

Niepodległości 

II miejsce Szkoła Podst. Nr 3 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej 2002-2004 

Finał Powiatu Łukowskiego 

II miejsce 

Sztafeta 

pływacka chłopców 6x25m 

II miejsce  50m st. dowolny 

III miejsce 50m st. grzbiet. 

VIII Mikołajkowe Indywidualne 

Mistrzostwa w warcabach o Puchar 

Burmistrza Miasta 

II miejsce 

Piłka siatkowe chłopców 

Finał Pow.  Łukowskiego 

chłopcy 

II miejsce 

XIII Turniej piki nożnej klas 

gimnazjalnych o Puchar Dyrektora ZS                

w Radoryżu Smolanym 

II miejsce 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej 

2002-2005 

III miejsce 50m 

styl klasyczny 
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Pływanie indywidualne 

chłopców 

Finał Powiatu Łukowskiego 

II miejsce 50m 

styl klasyczny 

III miejsce 50m 

styl grzbietowy 

 

   3. Wyniki egzaminów zewnętrznych: egzamin gimnazjalny ( skala staninowa )– j. polski 

stanina 6, historia i WOS stanina 6, matematyka stanina 7, przedmioty przyrodnicze            

stanina  6, j. angielski pp. stanina 6. 

  4. Realizowane w szkole ciekawe  projekty: 

I. Projekty, programy i ciekawe działania realizowane w 2018 roku 

 

Wśród szkolnych przedsięwzięć w tym roku szkolnym znalazły się: 

- wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego, 

- ślubowanie uczniów klas I szkoły podstawowej, 

- Dzień Języków Europejskich, 

- akademia z okazji DEN, 

- wyjście młodzieży na Dni Kultury Żydowskiej, 

- apel z okazji rocznicy odzyskania niepodległości, 

- szkolne jasełka – pod kierunkiem s. Emanueli, 

- apel z okazji Święta Szkoły, 

- warsztaty „Spotkanie z Patronem” dla uczniów klas I, 

-  turniej klas z okazji Pierwszego Dnia Wiosny, 

-  apel z okazji Dnia Ziemi, 

- zbiórka makulatury i zużytych baterii, 

- biblijno-historyczny turniej dla klas I „Poznaję Pismo święte”, 

- koncert noworoczny dla Babć i Dziadków przygotowany przez kl. I i II SP, 

- apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

- bal gimnazjalny dla uczniów klas III z polonezem, 

- spotkania uczniów z paraolimpijczykami, 

- uroczystość zakończenia roku szkolnego,  

Uczniowie brali udział w warsztatach językowych „Nauka bez granic”, oraz w warsztatach – 

EuroWeek. W ramach prowadzonego wolontariatu uczniowie pracowali w Przedszkolu 

Miejskim nr 4 w Łukowie, a także z Domem Dziecka w Łukowie. 

 Prowadzone były też  akcje Samorządu Uczniowskiego -„Szlachetna paczka”  oraz zbiórka 

na rzecz PCK.  
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    Rok szkolny 2018/2019 

 

- uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego, 

- szkolna Akcja Narodowego Czytania, 

- szkolna akcja „Trójka pisze listy do powstańców”  wpisana w ogólnopolską Akcję -

Bohaterom 

-  apel z okazji rocznicy odzyskania  niepodległości, 

- Ślubowanie uczniów klas I, 

- Jasełka – s. Emanuela, p. A. Celińska. 

Do innych udokumentowanych przedsięwzięć  o walorach dydaktyczno-wychowawczych 

zorganizowanych przez nauczycieli zaliczyć należy: wewnątrzszkolne konkursy plastyczne  

dla uczniów klas I-III, zorganizowanie wyjścia młodzieży  na filmy: „Dywizjon 303” 

oraz „Złączyć się z narodem”;  koncert dla uczniów klas młodszych „Idzie żołnierz borem, 

lasem”; spotkanie ze znawcą regionu łukowskiego p. R. Grafikiem; szkolny etap  konkursu 

recytatorskiego „Uśmiech Pana Boga”,  konkurs recytatorski o tematyce Bożonarodzeniowej 

dla wychowanków świetlicy, spotkanie  uczniów z ratownikami medycznymi, eliminacje 

przedmiotowych konkursów „Olimpus” i „Panda” oraz etapu szkolnego konkursu „Mistrz 

Języka Angielskiego” . 

 

2. Pozyskane środki finansowe na planowane zadania: Miejska Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

 

8.4.4 Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bronisława 

Chącińskiego w Łukowie 

 

I. Część opisowa :  

 Lokalizacja: Łuków ul. 11-Listopada nr 20 

 Szkoła Powstała w 1970 roku 

 do 1999 roku ( po reformie oświaty)  została przekształcona w Szkołę 

Podstawową nr 4 i Gimnazjum nr 1 

 od 1 września 2012 roku do 31 sierpnia  2017 roku  Gimnazjum nr 1                                    

i Szkoła Podstawowa nr 4  działały jako Zespół Szkół nr 1 w Łukowie                                  

z Oddziałami Integracyjnymi. 

 Kadra kierownicza: 

- dyrektor Elżbieta Pogodzińska 

- wicedyrektorzy: Anna Siedlecka – Marciniuk;  Elżbieta Kur 
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 Obwód szkolny: 

1 11 Listopada 

2 Chącińskiego Bronisława 

3 Chopina Fryderyka  

4 Czerwonego Krzyża  

5 Dmocha Władysława   

6 Klimeckiego   Leona (nr 1,2,3,5) 

7 Kościelna 

8 Kozia 

9 Kwiatkowskiego  Eugeniusza  

10 

Międzyrzecka (nr nieparzyste od nr 1 do nr 53, parzyste od nr 2 do nr 

78) 

11 Nowopijarska 

12 Ojców Pijarów 

13 Plac Narutowicza 

14 Przechodnia (od ul. Dmocha do 11 Listopada)  

15 Spółdzielcza  

16 Staropijarska 

17 Stawki  

18 Wyszyńskiego (od nr 1 do 15) 

19 Zdanowskiego  Stefana  

 

 Ilość uczniów w szkole: 642 w tym z orzeczeniami PPP 30 

Liczba oddziałów w szkole: 31 w tym integracyjnych 9 

 Liczba nauczycieli: 69 

 Liczba administracji i obsługi: 21 

 Baza szkolna: 

 Budynek  4592 m
2
 

 ilość sal lekcyjnych : 24 

 zaplecze sportowe:  

 sala gimnastyczna – 2 

 sala gimnastyczna mała ( do ćwiczeń dla klas I-III) -1 

 kompleks boisk sportowych – 2                                                                                      

( boisko do piłki nożnej i do siatkówki, kosza lub tenisa) 

 lodowisko ( w sezonie zimowym) 

 pracownie specjalistyczne:  

 pracownia integracji sensorycznej – 1 

 pracowania doświadczania świata - 1 

 gabinety do terapii i rewalidacji- 10 
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II. Część analityczna 

3. Udział uczniów w konkursach Lubelskiego Kuratora Oświaty 

rok szkolny Nazwa szkoły  Konkurs Laureat/Finalista 

2017/2018 Gimnazjum nr 1 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. K.I. 

Gałczyńskiego w Łukowie 

ortograficzny Finalista 

2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 4 z 

Oddziałami Integracyjnymi im. 

Bronisława Chącińskiego w 

Łukowie 

historyczny Finalista 

 

  Laureaci konkursów ogólnopolskich: 

Nazwa ogólnopolskiego konkursu Liczba 

laureatów 

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny GALILEO 2018 

 

8 

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Olimpus- sesja wiosenna 2018 

 

8 

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Olimpus - sesja zimowa 2018 

 

2 

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKOTEST 

 

1 

Ogólnopolska Olimpiada z Fizyki Olimpus - sesja wiosenna 2018 

 

5 

Ogólnopolska Olimpiada z Fizyki Olimpus - sesja zimowa 2018 

 

3 

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy „Leon”  

– Język angielski    

1 

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy „Leon”  

– Zintegrowane sprawności 

4 

Ogólnopolski Konkurs z języka angielskiego Olimpus – sesja  

wiosenna 2018 

1 

Ogólnopolski Konkurs z języka angielskiego Olimpus – sesja  

zimowa 2018 

2 

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy „Leon”  

– Język angielski    

1 

Ogólnopolski Konkurs z języka angielskiego GALILEO 2018 

 

1 

Ogólnopolski Konkurs z języka angielskiego PANDA 2018 

 

2 

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Olimpus - sesja jesienna 2018 

 

8 
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  2. Osiągnięcia edukacyjne naszych uczniów: 

 Stypendium Prezesa Rady Ministrów za  wyniki dydaktyczne                                                

i osiągnięcia sportowe    – 1 uczeń 

 Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego w ramach projektu EFS 

„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018/2019”-  2 uczniów 

   3. Wyniki egzaminów zewnętrznych: 

Egzamin gimnazjalny rok 2018 

 ( wynik podany w staninach – staniny od 1 do 9) 

przedmiot Język 

polski 

Historia matematyka Przedm. 

przyrodnicze 

Język 

angielski 

Język 

rosyjski 

Stanin 7 6 7 7 6 7 

 

  4. Realizowane w szkole ciekawe  projekty: 

   I.   Innowacje pedagogiczne realizowane w roku szkolnym 2018-2019 

 

 Pogotowie matematyczne 

 Terapia ręki 

 Zabawy rozwijające zmysły - program zajęć polisensorycznych 

 Program zajęć artystycznych - „Spotkanie z teatrem” 

 Zajęcia kulturoznawcze 

 „Mądre żywienie - zdrowe pokolenie!” 

III. Projekty, programy i ciekawe działania realizowane w 2018 roku 

 

1. Projekt  "ZA PROGIEM – wyprawy odkrywców”  

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany przez Uniwersytet 

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (w okresie od 01.08.2018 do 31.07.2019).                                                         

Celem głównym Projektu jest rozwój u uczestników kompetencji kluczowych i umiejętności 

uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy, takich jak: umiejętności 

matematyczno-przyrodnicze, kreatywność, innowacyjność, umiejętności rozwiązywania 

problemów, umiejętności uczenia się, umiejętność pracy zespołowej.  

Uczestnicy w ramach Projektu uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez 

kadrę dydaktyczną UMCS, w formie warsztatów tematycznych - 2 spotkania po 6h 

dydaktycznych  z jednego z wybranych tematów: matematyki, przyrody, edukacji językowo-

czytelniczej oraz dni edukacji (1 spotkanie – 6h dydaktycznych) obejmujących aktywności, 

takie jak: zabawy integracyjne, warsztaty teatralne, grę uczelnianą, zadania animacyjne 
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pobudzające kreatywność narracyjną i wizualną, quiz, zabawy pantomimiczne, taneczne         

i dramowe.  

   

 2. Projekt  "Trzymaj formę" profilaktyka nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV-VI 

szkół podstawowych w powiecie łukowskim. Współfinansowany ze  środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020. Czas realizacji projektu 2018-2020. 

Uczniowie w ramach tego projektu mają: badania diagnostyczne, edukację zdrowotną, zajęcia 

aktywności fizycznej, porady dietetyka, psychologa, specjalisty ds. żywienia. 

 

3. Projekt „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań   

w sieci”  realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium 

Civitas w Warszawie. Finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej, objęty 

honorowym patronatem przez Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznika Praw Dziecka oraz 

Ośrodek Rozwoju Edukacji. 

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez 

dzieci i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. 

Działania w ramach projektu: 

 udział w warsztatach prowadzonych przez wyszkolonych trenerów z zakresu 

cyberbezpieczeństwa:  

 uczniów - 165 minut zajęć  (3 grupy po min. 20 osób- uczniowie klas  

I-III, IV-VI, VII-VIII)  

 nauczycieli - 2h zajęć  

 rodziców - 1 h zajęć 

 przekazanie pakietu materiałów edukacyjnych dla wszystkich odbiorców - katalog 

ogólnodostępnych materiałów edukacyjnych z zakresu bezpiecznego korzystania         

z TIK oraz cyberbezpieczeństwa.  

 

4. Projekt "Profilaktyka  z Szansą" pod hasłem „Scenariusz  życia” współfinansowany ze 

środków Funduszu Sprawiedliwości. Udział uczniów w prelekcji, autorskim koncercie             

i pokazie filmowym, poruszającym tematykę szkodliwości używek oraz przemocy wraz z ich 

negatywnymi skutkami fizycznymi, psychicznymi i społecznymi; prezentacja skutecznych 

sposobów przeciwdziałania. 
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5. Projekt Internetowy Teatru Telewizji Polskiej dla szkół. 

 Udział uczniów w transmitowanych na żywo przedstawieniach z Teatru Lalek Arlekin          

w Łodzi. 

 

6. Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”. Program profilaktyczny 

rekomendowany przez PARPA. 

 

7. Projekt edukacyjny – „Lepsza Szkoła”. Realizowany przez Gdańskie Wydawnictwo 

Oświatowe. 

8. Program Edukacyjny  (IX edycja) – „Żyj smacznie  i zdrowo”, realizowany przez 

uczniów gimnazjum. Współfinansowany przez Winiary, pod patronatem:  Bank Żywności, 

Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych, SGGW, ORE i  Rzecznika Praw Dziecka.  

 

9. Program edukacyjny -„Trzymaj formę!”, program realizowany przez uczniów 

gimnazjum przy współpracy  PSSE  w Łukowie  z inicjatywy Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego oraz Polskiej Federacji Producentów Żywności pod patronatem m.in. 

Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Zdrowia.  

10. Program  edukacji antytytoniowej „Znajdź właściwe rozwiązanie”, realizowany przy 

współpracy z PSSE    w Łukowie,  pod patronatem MEN i Stowarzyszenia na Rzecz 

Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu. 

11. Projekt edukacyjno-profilaktyczny - „Klub Promocji Zdrowego Stylu Życia”. 

Działania w ramach projektu: 

 Miejski konkurs wiedzy - „Co wiesz o zdrowym stylu życia – bez używek?”    

Konkurs pod patronatem Burmistrza miasta Łuków 

 Zdrowotny Turniej Klas 

 Akcja edukacyjna- „Kropla zdrowia” 

 Akcja - „Śniadanie daje moc” 

 Konkurs profilaktyczny na plakat, ulotkę - „Uzależnienia- nie bądź obojętny” 

 Warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas siódmych  z terapeutami z Oddziału 

Leczenia Uzależnień  SPZOZ w Łukowie dot. konsekwencji zdrowotnych  

i społecznych zażywania substancji psychoaktywnych 

12. Projekt profilaktyczny - „Młodzieżowe Pogotowie Rówieśnicze”(MOPR).  
Działania w ramach projektu: 

 Warsztaty dotyczących wolontariatu europejskiego, zorganizowane w ramach 

współpracy z lubelską Fundacją Sempre a Frente  

  Udział uczniów w Symulacji Obrad Rady Miasta w Lublinie w ramach współpracy    

z lubelską Fundacją Sempre a Frente 

  Konkurs plastyczny „Piłeś? Nie jedź!” oraz „Trzeźwa głowa-dobre życie”- w ramach   

realizacji zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łuków na rok 2018 

13. Projekt edukacyjno-profilaktyczny - „ Tydzień Kultury Chrześcijańskiej”. 

 Działania w ramach projektu: 

 Spotkania z ciekawymi ludźmi 
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 Debata uczniowska o zasadach moralnych 

14. Program edukacyjno – zawodoznawczy - „I co dalej po gimnazjum?” dla uczniów 

gimnazjum. 

15. Projekt szkolny- „Moja Niepodległa”. 

Działania w ramach projektu: 

 przeprowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą, pogadanek o Polsce          

i odzyskaniu niepodległości i związanych z dziedzictwem kulturowym we wszystkich 

klasach 

 lekcje z wychowawcami na temat  np. „Byliśmy, jesteśmy, będziemy. „Rocznica 

odzyskania przez Polskę niepodległości”, ,,Znaczenie odzyskania niepodległości dla 

Polaków” 

 wykonanie gazetek okolicznościowych z okazji 100 rocznicy Odzyskania 

Niepodległości  na korytarzach i we wszystkich klasach. Dekoracja patriotyczna 

przygotowana przez bibliotekarzy pt. „Ojcowie Niepodległości”. 

 wieczorek literacki dla uczniów i rodziców z okazji 100 rocznicy odzyskania 

niepodległości 

 zorganizowanie i udział uczniów w koncercie muzycznej grupy  artystycznej Limbos 

„Pejzaże muzyki polskiej – w 100 lecie odzyskania niepodległości”.  

 włączenie się całej społeczności szkolnej do ogólnopolskiej akcji REKORD DLA 

NIEPODLEGŁEJ - wspólne odśpiewanie ,,Mazurka Dąbrowskiego" w dniu 9.11. 

2018 r. o godz. 11.11 .  

 wykonanie plakatów w różnych językach obcych informujących o 100 rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 realizacja szkolnego projektu widowiska artystycznego „Moja Niepodległa”- dla 

uczniów, rodziców i mieszkańców Łukowa.  

 apel  z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości dla kl. I-III „Kocham Cię 

Polsko” szkolny konkurs plastyczny „Życzenia dla Niepodległej”   

 szkolny konkurs plastyczny „Życzenia dla Niepodległej”  klas IV-VIII 

 konkurs patriotyczno- recytatorski „Polska moja Ojczyzna” 

 konkurs na kartkę patriotyczną, konkurs na zakładkę patriotyczną dla uczniów I-III 

 konkurs na grę planszową „Droga Polski do niepodległości” 

 konkurs informatyczny „Droga do niepodległości” 

 konkurs plastyczny ,,Jeszcze Polska nie zginęła” 

 konkurs literacko- plastyczny dla uczniów klas I-III- „Życzenia dla Niepodległej” 

 konkurs wiedzy dotyczący historii, władz miejskich, zasłużonych mieszkańców           

i zabytków Łukowa 

 konkurs wiedzy o wybitnych Polakach XX wieku - ,,Wartości współczesnego 

człowieka”  

 zorganizowanie wystawy upamiętniającej Żołnierzy Niezłomnych 

 warsztaty kaskadowe dla uczniów - ,,Jak poprawnie złożyć polską flagę?” 

 akcja „CzytajMy Poezję” -  propagowanie poezji o tematyce patriotycznej wśród 

uczniów szkoły i mieszkańców miasta 

 akcja „Patriotyczna Babeczka” – środki uzyskane z upieczonych i sprzedanych 

ciasteczek zostały przekazane Łukowskiemu Stowarzyszeniu „Nasze Dziedzictwo” 

 wystawa lapbooków projektu pt. „Drogi do niepodległości” 

 zorganizowanie dla uczniów „żywej” lekcji historii z udziałem Bractwa Rycerskiego 

KERIM pt. „Droga do niepodległości" 
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 udział w ogólnopolskiej akcji BohaterON – włącz historię! - pisanie kartek  

z pozdrowieniami do uczestników Powstania Warszawskiego 

 udział w ogólnopolskiej akcji -  „100 pozdrowień na 100 - lecie Niepodległości” - 

pisanie pozdrowień i ciekawostek o Łukowie do uczniów szkół z całej Polski 

 projekcja filmu ukazującego historię Antoniego Dołęgi, ps. Kulawy Antek – 

ostatniego ukrywającego się żołnierza AK 

 uczestnictwo w lekcjach bibliotecznych z cyklu – „Na 100 Niepodległa”  w Filii 

Biblioteki Miejskiej w Łukowie  

 udział uczniów w konkursach: wokalnym, recytatorskim, plastycznym w ŁOK - 

„Wolność jest w nas”, „Moja Niepodległa” 

 udział uczniów w warsztatach rzeźbiarskich pod hasłem -  „Rzeźbiarze dla 

Niepodległej” zorganizowanych przez Muzeum Regionalne w Łukowie  

 udział uczniów w konkursie plastycznym - „Plakat dla Niepodległej” w Muzeum 

Regionalnym 

 

16. Działania rozwijające kompetencje czytelnicze, upowszechniające czytelnictwo  

wśród  dzieci i młodzieży 

 Akcja czytelnicza – ściana cytatów 

 Aktualizacja szkolnego  Kącika Czytelniczego o publikacje w języku polskim i języku 

angielskim 

 Systematyczne prowadzenie gazetki ściennej poświęconej poezji 

 Warsztaty filmowe pt. „Opowiem wam o tej książce” 

 Szkolny konkurs literacki - „List do św. Mikołaja” 

 Cykliczne spotkania w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” 

 Organizacja trzech szkolnych edycji akcji BEZPIECZNA KSIĄŻKA dla uczniów 

klas I-III 

 Akcja „Czytamy najmłodszym”- uczniowie gimnazjum  czytają baśnie i bajki 

uczniom klas I-III  

 Zorganizowanie w ramach walentynek projektu promującego czytelnictwo                

pt. ,,Randka w ciemno z książką” 

 Organizacja Światowego Dnia Czytania Tolkiena 

 

17.  Działania charytatywne  

 Ogólnopolska akcja „Góra Grosza”- pomoc dzieciom, które nie mają możliwości 

wychowywania się w swoich rodzinach biologicznych 

 Udział w akcji „Polacy - Rodakom na Wschodzie” 

 Organizacja zbiórki „Lubelszczyzna dla Syrii” pod patronatem Lubelskiego Kuratora 

Oświaty 

 Realizacja programu Szkolnego Koła Wolontariatu - ,,Uczymy się razem” 

 Jesienna, zimowa, wiosenna zbiórka darów przez członków 79 Szkolnego Koła 

Caritas Diecezji Siedleckiej pod hasłem „Tak pomagam" 

 Udział w diecezjalnej akcji Caritasu: "Tornister pełen uśmiechu" 

 Zorganizowanie szkolnej akcji ”Studnia dla Południa” Polskiej Akcji Humanitarnej 
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 Zbiórka plastikowych zakrętek przeznaczonych na wsparcie kosztów rehabilitacji 

absolwenta  szkoły oraz dla Gabrysia 

 Koncert kolęd dla Andrzeja 

 Zorganizowanie akcji w świetlicy szkolnej - zbiórka słodyczy dla wychowanków 

Domu Dziecka w Łukowie 

 Zorganizowanie kiermaszu andrzejkowego – z przeznaczeniem funduszy na zakup 

paczek żywnościowych dla potrzebujących uczniów 

 Zbiórka maskotek dla małych pacjentów oddziału dziecięcego łukowskiego szpitala    

w ramach akcji ,,Maskotka dla małego pacjenta” 

 Licytacje na wyposażenie Sali Integracji Sensorycznej 

18. Inne  działania i przedsięwzięcia 

 Maraton pisania listów do chorych dzieci - „Marzycielska Poczta” 

 Wykonanie i przekazanie przez uczniów kartek bożonarodzeniowych dla osadzonych 

w Zakładzie Karnym w Siedlcach. 

 Maraton pisania listów do więźniów w ramach Amnesty International   

 Zorganizowanie Dnia Sprawiedliwego Handlu,  we współpracy z fundacją Fair Trade  - 

otrzymanie broszur, plakatów dotyczących oraz zakup produktów ekologicznych do 

przeprowadzenia szkolnej akcji  

 Przygotowanie i zorganizowanie ,,Warsztatów Mydlarskich” – produkcja mydeł 

naturalnych” 

 Zbiórka elektrośmieci i makulatury w szkole 

 Zorganizowanie „Zimowych warsztatów z papieroplastyki”  

 Zorganizowanie warsztatów plastycznych, kiermaszu bożonarodzeniowego                   

i wielkanocnego z udziałem uczniów, rodziców i dziadków  

 Organizacja III Miejskiego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej 

 Organizacja we współpracy z KPP w Łukowie Powiatowego Konkursu wiedzy 

prewencyjnej „Jestem bezpieczny” 

 Przygotowanie i zorganizowanie wakacyjnego obozu sportowo – rekreacyjnego          

w Niedzicy  

 Organizacja wyjazdów na imprezy sportowe: mecz piłki ręcznej w Lublinie oraz mecz 

piłki siatkowej w Warszawie  

 Przeprowadzenie mikołajkowego turnieju piłki siatkowej 

 Organizacja sztafety łyżwiarskiej oraz  turnieju gry w „cztery ognie” przy wsparciu 

finansowym OSiR w Łukowie 

 Organizacja szkolnego Turnieju piłki siatkowej 8 marca   
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4. Pozyskane środki finansowe na planowane zadania: 

1.  Miejski Program 

Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Problemów 

Narkomanii i Przemocy  

w Rodzinie na 2018 

okres obowiązywania: 2018 

okres 

obowiązywania: 

2018 

Program Domowych 

Detektywów dla uczniów 

klas 5 

1600,00 

Program Fantastyczne 

Możliwości dla uczniów 

klas 6 

2000,00 

Realizacja programów:  

Klub Promocji Zdrowego 

Stylu Życia, 

Tydzień Kultury 

Chrześcijańskiej, 

Organizacja konkursu 

plastycznego 

1500,00 

Projekt „Młodzieżowe 

Ochotnicze Pogotowie 

Rówieśnicze 

1000,00 

2.  Urząd Miasta Łuków 

Otwarty konkurs na 

realizację zadań miasta o 

charakterze pożytku 

publicznego w 2018 roku w 

zakresie wspierania i 

upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu 

Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu w 

środowisku szkolnym w 

obwodzie Szkoły 

Podstawowej nr 4 z 

Oddziałami Integracyjnymi 

w Łukowie  

okres obowiązywania: 2018 

okres 

obowiązywania: 

2018 

umowa pomiędzy UM 

Łuków a prezesem UKS 

Orlik 

5000,00 

3.  Rządowy program 

„Aktywna Tablica” 

21.06.2018 52/AT/2018 14000,00 

kwota 

wkładu 

własnego 

3500,00 

4.  Projekt „Trzymaj formę” 

Centrum Medyczno-

Diagnostyczne w Siedlcach 

 

01.09.2018-

31.12.2019 

„Trzymaj formę” 

profilaktyka nadwagi  

i otyłości wśród uczniów 

kl. 4-6 szkół 

podstawowych w pow. 

Łukowskim 

uczniowie 

biorący 

udział w 

projekcie 

(79) 

otrzymali 

sprzęt 

sportowy 

do 

ćwiczeń 
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 W roku 2018 nauczyciele prowadzą zbiórkę pieniędzy na wyposażenie  pracowni 

integracji sensorycznej. W ramach tej akcji prowadzone są kiermasze i aukcje 

internetowe. Pozyskujemy też dary od prywatnych sponsorów.  

Celem zbiórki jest 30.000 zł. do tej pory zebrano już 26.000 zł. 

 

8.4.5 Szkoła Podstawowa Nr 5 

Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie funkcjonuje od 1 września 1989 r. Budynek 

dydaktyczny oddawany był do użytku etapami. W pierwszym etapie oddano do użytku 

sektory A, B i C I pietra oraz II Pietro sektora A, a także część administracyjną w sektora D.  

W następnym etapie w 1991 r. przekazano do użytkowania część gospodarcza na 

sektorze, B (blok żywieniowy oraz sektor E i F).  

W  1995 r. ostatecznie zamknięto inwestycje wraz z przekazaniem „sektora G” – 

krytej pływalni, którą w październiku tego roku przekazano do eksploatacji Ośrodkowi Sportu 

i Rekreacji.  

W 1996 roku została poszerzona baza sportowa i wykonano boisko asfaltowe do piłki 

ręcznej i koszykówki. W następnym roku wokół tymczasowego boiska ziemnego do piłki 

nożnej wykonano we własnym zakresie przy udziale sponsorów bieżnię żużlową 4-torową 

oraz tzw. „górkę” do uprawiania sportów zimowych.  

W latach 2006 – 2007 dokonano wymiany stolarki okiennej z drewnianej  

na plastikową we wszystkich pomieszczeniach dydaktycznych i gospodarczych łącznie z salą 

gimnastyczną.  

W 2008 oddano do użytku kompleks sportowy „Orlik 2012”, który w znacznym 

stopniu poszerzył bazę sportową dla uczniów naszej szkoły jak i lokalnej społeczności.  

Następnie wykonano bieżnię lekkoatletyczną ze skocznią w dal.  

W 2009 roku wyremontowano boksy szatniowe układając podłogi z gresu 

technicznego.  

W 2012 r. zrealizowano inwestycję – duży plac zabaw w ramach programu „Radosna 

szkoła”.  

W 2015 roku dokonano remontu parkingu i chodników od strony ul. Siedleckiej. 

Wykonano je z kostki brukowej.  

W 2016 roku dokonano remontu 4 dużych łazienek uczniowskich na I i II piętrze 

sektora A. Inne łazienki uczniowskie i personalne wyremontowano z dochodów własnych  

i własnym nakładem siły roboczej.  
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W 2016 roku został oddany do użytkowania boisko lekkoatletyczne z pełnym 

wyposażeniem – bieżnia 4 – torowa, okólna 200 metrowa, skocznia w dal, rzutnia do 

pchnięcia kulą, wewnątrz boisko tartanowe do piłki ręcznej o wymiarach 42 x 22 

z piłkochwytami.  

W 2017 roku przystosowano część sektora C na parterze szkoły na potrzeby 

nowoutworzonego oddziału przedszkolnego dzieci 3 letnich.  

W 2018 rozpoczęto i zakończono I etap termomodernizacji szkoły. 

Od początku funkcjonowania szkoły bardzo dużym problemem dla dyrekcji szkoły i służb 

technicznych był problem cieknących dachów z problemami tymi szkoła boryka się do dnia 

dzisiejszego. 

W ostatnim dziesięcioleciu wyremontowano podłogi na wszystkich korytarzach 

(wyłożono je rulonowymi wykładzinami PCV), natomiast w pracowniach lekcyjnych podłogi 

wyremontowano i ułożono panele podłogowe. 

 

Baza edukacyjna 

Szkoła aktualnie dysponuje 37 salami lekcyjnymi (w tym 5 na sektorze B I pietra po 

WSBiA), 3 pomieszczenia świetlicowe (150 m), pomieszczenia biblioteki szkolnej (88 m²) 

i Biblioteki Miejskiej (70 m²), hala sportowa o wymiarach 42,5x 18,5 wraz z przyległymi 

szatniami, sala lustrzana (48 m²), blok żywieniowy z salą jadalną (220 m²) o zdolnościach 

produkcyjnych ponad 500 obiadów dziennie, na każdej przerwie istnieje możliwość wydania 

120 obiadów. Zaplecze kuchenne wyposażone jest we wszystkie niezbędne maszyny 

i urządzenia zapewniające możliwość przygotowania tak dużej ilości obiadów. 

We wszystkich łazienkach uczniowskich i personalnych istnieje możliwość 

korzystania z ciepłej wody. 

W szkole zainstalowany jest monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. 

Do wszystkich pomieszczeń dydaktycznych i administracyjnych doprowadzony jest 

szerokopasmowy Internet. Pracownie wyposażone są w sprzęt komputerowy i projektory 

multimedialne. Osiem pracowni wyposażonych jest w tablice multimedialne. Szkoła 

dysponuje 2 pracowniami komputerowymi 25 stanowiskowymi – w jednej pracowni 

przestarzały – „wiekowy” sprzęt komputerowy.  

W szkole w roku szkolnym 2018-2019 zatrudnionych jest 64 nauczycieli w tym: 

Dyplomowanych 41 co stanowi 64,1% 

Mianowanych 13 co stanowi 20,3 % 

Kontraktowych 9 co stanowi 14,1 % 
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Stażystów 1 co stanowi 1,5% 

 Do szkoły w roku szkolnym 2018/2019 uczęszcza 681 uczniów w tym 67 uczniów 

cudzoziemskich i 2 uczniów narodowości polskiej, którzy powrócili z emigracji. 

W szkole funkcjonują 4 oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 98 wychowanków. 

 

Działania podjęte w 2018 r. 

1. Zmiany organizacyjne w szkole – w 2018 r. rozpoczęto prace adaptacyjne na I piętrze 

sektora B po Wyższej Szkole Biznesu i Administracji. Sektor nie był remontowany  

od 2001 r., (brudne ściany, cieknący dach, uszkodzone podłogi, uszkodzona instalacja 

sanitarna i hydrauliczna) 

2. W 2018 r. ze środków własnych i własnym nakładem pracy wyremontowano łazienkę 

personalną, w której naprawiono armaturę, ułożono glazurę i terakotę. 

3. Przygotowano do zajęć jedną salę lekcyjną na potrzeby oddziału edukacji 

wczesnoszkolnej, dalszy zakres prac zostanie podjęty po naprawie cieknącego dachu. 

4. W miesiącach luty – listopad dokonano termomodernizacji obiektu SP 5. Zakres prac 

obejmował: 

a. docieplenie ścian; 

b. docieplenie stropów sufitowych; 

c. docieplenie fundamentów; 

d. docieplenie rur centralnego ogrzewania; 

e. wymiana kaloryferów i zaworów; 

f. wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego; 

g. zmodernizowanie zasilania energetycznego szkoły poprzez przeniesienie 

punktów odbioru na zewnątrz szkoły zgodnie z przepisami prawa 

energetycznego; 

h. zamontowanie oświetlenia awaryjnego; 

i. zamontowanie ogniw fotowoltaicznych na dachu szkoły (nad sala 

gimnastyczną); 

j. wymiana instalacji odgromowej; 

k. dokonanie wymiany wszystkich okien na 3 komorowe odpowiadające 

aktualnym przepisom; 

l. utwardzenie terenu wokół szkoły, zmodernizowanie rampy transportowej; 

m. wymiana wszystkich drzwi zewnętrznych na tzw. ciepłe aluminium; 
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n. zamontowanie zgodnie z przepisami ppoż wewnętrznych drzwi 

dymoszczelnych. 

5. Własnym nakładem sił i środków przygotowano obiekt do zajęć dydaktycznych w roku 

szkolnym 2018/2019 (odświeżono korytarze i wszystkie pomieszczenia dydaktyczne 

oraz sanitarne). 

6. Szkoła pozyskała ze środków MEN 69 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych  

do pracowni przyrodniczych oraz 14 000 zł w ramach programu Aktywna tablica na 

zakup 3 tablic multimedialnych. 

7. Szkoła przystąpiła do projektu skierowanego do uczniów kl. IV – VI „Trzymaj formę”, 

który będzie realizowany do 31 XII 2020. Program ma na celu:  

a. zwiększenie wykrywalności nadwagi i otyłości,  

b. wstępna profilaktyka wad postawy, 

c. zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości na temat zbilansowanego, 

prawidłowego żywienia oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu, 

d. zmianę złych nawyków i rozwój zachowań prozdrowotnych. 

8. Szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacji stomatologicznej 

„Niesamowity świat higieny jamy ustnej „ skierowany dla wychowanków oddziałów 

przedszkolnych dzieci 6 letnich i klas pierwszych. 

9. Szkoła brała udział w Narodowym Czytaniu pod patronatem Prezydenta RP. 

10. Szkoła brała udział w akcjach charytatywnych: Polacy Rodakom, Aniołkowe Granie, 

Marzycielska Poczta. 

11. Szkoła brała udział w obchodach 100 - lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę: 

a. Akcja „Rekord dla Niepodległej” – wspólne odśpiewanie hymnu, 

b. Wieczornica z 100 lecia Niepodległości, 

c. Konkursy szkolne i pozaszkolne (przedmiotowe, artystyczne, zawody 

sportowe), 

d. Akademia z okazji rocznicy odzyskania niepodległości, 

e. Udział w uroczystościach miejskich z okazji rocznicy odzyskania 

niepodległości, 

f. Pogadanki na godzinach wychowawczych o odzyskaniu niepodległości. 

g. Przygotowanie i realizacja projektu „Wolność, niepodległość – trudne słowa”, 

h. Akcje SU – Gra terenowa „Wiwat niepodległa’. 

12. W związku z reformą szkolnictwa od 1 września 2018 r. w szkole funkcjonują klasy 

ósme. 
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13. Szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Dzieciaki do rakiet”. 

14. Szkoła realizuje zadania w ramach ogólnopolskiego projektu „Lepsza szkoła”. 

15. Szkoła otrzymała certyfikat potwierdzający udział w projekcie „Bezpieczna szkoła, 

bezpieczna przyszłość”, realizowany na zlecenie MEN w celu zapewnienia bezpiecznych 

warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach. 

16. Udział w programach profilaktycznych: 

a. Domowi detektywi. 

b. Fantastyczne możliwości. 

c. Nie pal przy mnie proszę. 

d. Bieg po zdrowie. 

17. Szkoła współpracuje ze wszystkimi instytucjami na terenie miasta Łuków: szkoły 

podstawowe, przedszkola, ŁOK, OSiR, Policja, Straż Pożarna, Muzeum Regionalne, 

Muzeum Henryka Sienkiewicza, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. 

18. Szkoła współpracuje z wyższymi uczelniami m. in. Uniwersytetem Pedagogicznym 

w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim w zakresie edukacji dzieci cudzoziemskich 

w warunkach polskiej szkoły. 

 

8.4.6 Przedszkole Integracyjne Nr 1 

Przedszkole powstało 30 sierpnia 1975r. jako Przyzakładowe Przedszkole Łukowskich 

Zakładów Przemysłu Skórzanego. W 1984 roku zmieniono nazwę przedszkola                         

z Przyzakładowego Przedszkola Łukowskich Zakładów Przemysłu Skórzanego na Państwowe 

Przedszkole Nr 9. 19 września 1995r. Rada Miasta podjęła uchwałę o przekształceniu 

Państwowego Przedszkola Nr 9 w Przedszkole Integracyjne Nr 9. Placówka została 

zorganizowana w celu umożliwienia wychowankom niepełnosprawnym zdobycia                   

w warunkach przedszkolnych wiedzy i  umiejętności na miarę ich możliwości. W 1996 r.        

w przedszkolu utworzono oddziały integracyjne i zatrudniono specjalistów. Dnia 7 marca 

1997r. Rada Miasta Łuków podjęła uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej  

o nazwie Przedszkole Integracyjne Nr 1 w Łukowie na bazie placówki oświatowej 

Przedszkola Integracyjnego nr 9.  

Przedszkole Integracyjne Nr 1 w Łukowie mieści się w dużym, wolno stojącym 

budynku przy ulicy Ks. dr Mariana Bednarczyka 3. Teren przedszkola wraz z placem zabaw 

jest ogrodzony, a sam budynek położony jest z dala od ruchliwej ulicy.  Przedszkole posiada 

duży zagospodarowany w zieleń oraz nowe urządzenia plac zabaw. Jesteśmy placówką 
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integracyjną.  Przedszkole przystosowane jest dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych - podjazd 

dla wózków oraz drzwi automatyczne. Nasze Przedszkole jest najstarszą w mieście placówką 

pod względem wieloletniego doświadczenia w pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi. 

Szczególną opieką obejmujemy dzieci: ze spektrum zaburzeń autystycznych (m.in autyzmem 

z zespołem Aspergera), mózgowym porażeniem dziecięcym,  niedosłuchem i niedowidzące, 

trisomią 21 (zespołem Downa;), z zespołami metabolicznymi, z niepełnosprawnością 

ruchową i innymi schorzeniami i niepełnosprawnością intelektualną. Baza lokalowa 

przedszkola: posiadamy pięć sal zabaw, salę integracji sensorycznej, gabinet neurologopedy, 

gabinet w którym pracują: psycholog i pedagog specjalny, salkę Snoezelen, szatnię, hol, 

gabinet dla księgowej i referenta, gabinet dyrektora   i zaplecze kuchenno - gospodarcze.  

Sale zabaw jak i inne pomieszczenia wciąż modernizujemy, dekorujemy  i wzbogacamy tak, 

by były miłym miejscem pobytu i sprawiały radość przedszkolakom, rodzicom i wszystkim, 

którzy nas odwiedzają. W salach zajęć urządzamy kąciki zainteresowań stałe oraz zmienne,  

w zależności od pór roku  i zmieniającej się tematyki dydaktyczno-wychowawczej.  

W holu i szatni umieszczamy informacje dla rodziców dotyczące organizacji pracy, zagadnień 

wychowawczych, psychologicznych, jak też działalności wychowawczo-dydaktycznej  

i opiekuńczej oraz bogate wystawki prac plastyczno-technicznych dzieci. Przedszkole na 

miarę posiadanych środków zapewnia  środki dydaktyczne i zabawki.   

Nauczyciele i specjaliści szereg pomocy dydaktycznych do zajęć, rekwizytów do zabaw oraz 

przedstawień wykonują we własnym zakresie. W tym roku utworzyliśmy salkę Snoezelen, 

którą została wyposażona w niezbędny sprzęt w postaci: kolumny bąbelkowej, interaktywnej 

kaskady światłowodowej, interaktywnego panelu sensorycznego, aromatyzera zmieniającego 

kolor, czarnego domku sensorycznego, zestawu do treningu zapachowego. Doposażona 

została sala terapeuty o stół do masażu taktylnego by pełniej realizować zadania dotyczące 

rozwijania aktywności ruchowej dzieci.  W celu lepszej pracy z dziećmi posiadającymi 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju 

zostały zakupione pomoce dydaktyczne w postaci: gier, układanek, puzzli z emocjami,  

klocków Canoe, puzzli sensorycznych, układanek symultaniczno- sekwencyjnych, plansz do 

ćwiczeń artykulacyjnych, programów do słuchowej identyfikacji dźwięku, programów 

komputerowych: KOLD, PEP-R i KORP oraz laptopa. 

Dokładamy również wszelkich starań, by lepiej zagospodarować ogród przedszkolny, dbamy 

szczególnie o ukwiecenie go, jesienią wspólnie z dziećmi zasadziliśmy krokusy.  

 Dyrektorem przedszkola do 31.05.2018r. była pani Małgorzata Piotrowska, następnie 

do 31.08.2019r. obowiązki dyrektora pełniła pani Małgorzata Piotrowska (zbieżność 



 

 

146 

 

nazwiska i imienia przypadkowa), od 01.09.2018r. dyrektorem została pani Małgorzata 

Piotrowska. Przedszkole zatrudnia 29 osób: 16 nauczycieli: 9 nauczycieli wychowania 

przedszkolnego (w tym dyrektor), 4 specjalistów: psycholog, logopeda, terapeuta SI, pedagog 

specjalny, nauczyciel religii oraz nauczyciel języka angielskiego; 3 pracowników 

administracji i 10 pracowników obsługi. Wszystkie osoby zatrudnione są na  pełnym etacie.  

Przedszkole czynne jest 10 godzin dziennie od 6.30 do 16.30. 

 Do przedszkola uczęszcza 109 dzieci, w wieku od 2,5 do 8 lat (w tym mamy dzieci                     

z niepełnosprawnością, które zostały odroczone). Dzieci uczęszczają do pięciu grup 

zróżnicowanych wiekowo. Trzy są grupami integracyjnymi, do których łącznie uczęszcza              

10 dzieci z niepełnosprawnością. Wśród naszych wychowanków jest 16 dzieci posiadających 

opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Rekrutacja prowadzona jest według zasady 

powszechnej dostępności i zgodnie z przepisami prawa. W miarę wolnych miejsc, dzieci 

przyjmowane są w trakcie roku szkolnego. W przedszkolu organizuje się żywienie dzieci, 

przestrzegając zasad zdrowego i racjonalnego odżywiania. Dzieci spożywają posiłki w salach 

zabaw. Nauczyciele zwracają uwagę na przestrzeganie przez dzieci przy stole podstawowych 

norm kulturalnych. Wysokość opłat za żywienie  wynosi 5 zł, jest to dzienna stawka  

za żywienie. 

Przedszkole działa w oparciu o zatwierdzony uchwałą rady pedagogicznej Statut, 

obowiązujące regulaminy oraz koncepcję przedszkola. Misją naszego przedszkola jest 

skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dzieci zdrowych                              

i z niepełnosprawnością, które wyposażone w wiedzę, umiejętności i sprawności sprostają 

wymaganiom stawianym w szkole i życiu dorosłym. Nasza placówka wspiera rodzinę            

w wychowaniu dziecka, nauczyciele wraz ze specjalistami przygotowują foldery  poruszające 

ważne aspekty wychowania np.: korzystania z multimediów przez dzieci, czasu spędzanego     

z dzieckiem, a także planując sytuacje edukacyjne uwzględniają w nich naukę dobrych zasad 

wychowania. Roczne plany pracy ukierunkowane są na wszechstronny rozwój osobowy 

dziecka w wymiarze intelektualnym, społecznym i zdrowotnym, współpracę z rodzicami.                    

 Nauczyciele na każdy miesiąc opracowują miesięczne plany pracy wychowawczo-

dydaktycznej, które są  spójne z rocznym planem pracy.  W planowaniu pracy uwzględniają 

tematy związane z edukacją prorodzinną, regionalną, zdrowotną a także z kształceniem 

wartości moralnych, patriotyzmem. Stwarzają warunki do samodzielnych działań dzieci,         

a także uczą pracy zespołowej, współpracy z rówieśnikami i dorosłymi wzmacniając 

integrację między członkami społeczności przedszkolnej. Starają się uwzględniać różnorodną 

działalność wzbogacającą wiadomości, kształcącą umiejętności i rozwijającą zainteresowania.  
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Metody stosowane w pracy z dziećmi to: metoda integracji sensorycznej, Metoda Dobrego 

Startu M. Bogdanowicz, metoda kinezjologii edukacyjnej, metoda ruchu rozwijającego        

W. Sherborne, metoda pracy z dzieckiem wg Gruszczyk - Kolczyńskiej „Dziecięca 

matematyka”, metoda ruchowa wg Dennisona, metoda muzyczno - ruchowa wg Orffa              

i Labana, metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss, trening umiejętności 

społecznych, Program Aktywności Ch. Knilla, terapia ręki, neurosensomotoryczna Terapia 

Taktylna, terapia Snoezelen i terapię logopedyczną. Formy i metody pracy w dużym stopniu 

dostosowane są do potrzeb dzieci danej grupy wiekowej, jak też możliwości 

psychofizycznych. Wykorzystują aktywizujące metody pracy. W przedszkolu prowadzona 

jest praca stymulacyjna, stosowana jest indywidualizacja procesu wychowawczo-

dydaktycznego. Pracę z dziećmi uzdolnionymi nauczyciele prowadzą głównie poprzez 

zwiększenie wymagań, stosowanie dodatkowych zadań.  Dzieci, by mogły pełniej rozwijać 

swoje zainteresowania mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z języka angielskiego.  

Grupy 6 i 5-6 latków uczestniczą w zajęciach z religii. W naszej pracy kładziemy szczególny 

nacisk na współpracę nauczycieli i specjalistów, w ramach niej specjaliści wspierają  pracę 

dzieci podczas zajęć dydaktycznych, wspólnie organizują  pomoc psychologiczno- 

pedagogiczną, którą objęte są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, dzieci  potrzebujące wsparcia w rozwoju oraz dzieci zdolne. Przedszkole 

prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w ramach którego prowadzone  

są indywidualne zajęcia ze specjalistami w zależności od potrzeb dziecka ujętych w opinii. 

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje i umiejętności, bogatą wiedzę            

i doświadczenie. Większość kadry pedagogicznej posiada wykształcenie dwukierunkowe. 

Aby praca edukacyjna przynosiła coraz lepsze efekty staramy się podnosić swoje 

kwalifikacje. Nauczyciele poszerzają swoje wiadomości podczas posiedzeń rady 

pedagogicznej o charakterze szkoleniowym, poprzez udział w warsztatach, konferencjach         

i kursach organizowanych przez ośrodki doskonalące oraz studiach podyplomowych.  

Od września 2018r. jest realizowany program edukacji regionalnej i patriotycznej Jestem 

Łukowianinem- jestem Polakiem. Realizując treści patriotyczne dzieci poznały hymn 

narodowy. Cała społeczność przedszkola odśpiewała wszystkie zwrotki hymnu, chcąc uczcić 

w ten sposób 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Dwie najstarsze grupy 

„Jagódki” oraz „Ekoludki” wraz z paniami przygotowały uroczystość upamiętniającą 

Rocznicę 11 Listopada 1918r., która wystawiana była w kościele. Dzięki życzliwości           

Ks. Proboszcza parafii pw. NMP w Łukowie nasze przedszkolaki mogły wystąpić                      

z programem artystycznym związanym z obchodami 100 - lecia Odzyskania Niepodległości 
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przez Polskę w kościele parafialnym i pochwalić się swoimi zdolnościami aktorskimi  

ku zadowoleniu rodziców, babć i dziadków, emerytowanych pracowników przedszkola, 

parafian, zaproszonych gości i naszej społeczności przedszkolnej. W ramach przygotowań  

do uroczystości dzieci wraz z nauczycielami przygotowały narodowościowe pierniczki, które 

podczas uroczystości zostały rozdane wszystkim świętującym tę doniosłą i ważną dla nas 

Polaków rocznicę. Dzieci poznały miejsce Polski na mapie, granice kraju, najważniejsze 

miasta – ich historię i dzieje, rzeki, stolicę kraju. Również w ramach programu zostały 

zrealizowane następujące zadania: spacery po mieście, które miały na celu dokładniejsze 

poznanie miasta, jego charakterystycznych miejsc (budynek poczty, dworzec PKP, budynek 

Urzędu Miasta, pomnik papieża Jana Pawła II); spotkania z  Burmistrzem Miasta Łuków, 

zwiedzanie budynku Muzeum Regionalnego: oglądanie dawnych przedmiotów, które służyły 

ludziom, eksponatów.  Poznanie zawodu rzeźbiarza: dzieci miały okazję zobaczyć w jaki 

sposób powstają rzeźby. Został utworzony w holu przedszkola kącik regionalny, w którym 

znajdowały się dawne przedmioty m.in. kołowrotek, żelazko z duszą, dawne kilimy, serwety. 

Rodzice przedszkolaków mieli okazję włączyć się w tworzenie kącika. Podczas spacerów  

w okolicy przedszkola dzieci poznawały historię ulic związanych z naszą placówką:  

Al. T. Kościuszki oraz ul. Ks. dr M. Bednarczyka. Dalsza realizacja programu będzie się 

odbywać w 2019 roku. Kilka razy w roku dzieci mają możliwość uczestniczyć w spektaklach 

organizowanych przez teatry zapraszane do  naszego przedszkola, a takie oglądać filmy  

w łukowskim Kinie. Odbywały się warsztaty kulinarne, które  prowadził nauczyciel dla dzieci 

z grupy III. W ramach warsztatu dzieci rozwiały nawyki racjonalnego i zdrowego 

odżywiania, umiejętność planowania i organizowania swoich działań, rozwijały swoją 

kreatywność, samodzielność, sprawność manualną, zapoznawały się z zasadami savoir-vivre. 

Wspólnie przygotowywały posiłki które były doskonałą okazją do wzmacniania i przyjaźni 

między dziećmi. Zajęcia odbywały się cyklicznie, raz w miesiącu. Dzieci przygotowywały 

zdrowe posiłki np.: mufinki marchewkowe, szpinakowe, pizze na pełnoziarnistym cieście, 

jajka faszerowane tuńczykiem, jabłka pieczone,  koktajle owocowe, ciasteczka owsiane.  

Na podsumowanie warsztatów odbyło się przedstawienie pt.: Witaminki dla księżniczki 

Marcelinki. W ramach poznawania różnych miejsc i zawodów dzieci uczestniczyły  

w wyjściach do salonu fryzjerskiego celem którego było poznanie pracy fryzjera;  Szkoły 

Policealnej  Medycznego Studium Zawodowego, gdzie dzieci uczestniczyły w spotkaniach 

mających na celu przybliżenie pierwszej pomocy i profilaktyki próchnicy i chorób jamy 

ustnej; wyjściem do jednostki Powiatowej Straży Pożarnej w Łukowie, którego celem było 

poznanie specyfiki pracy strażaka oraz sprzętu i wozów używanych przez straż; Zakładu 
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Mleczarskiego Lumiko i poznanie jak powstają produkty mleczne; wyjście do Kwiaciarni 

celem poznania pracy florysty; wyjście do Muzeum Regionalnego w Łukowie na warsztaty 

wielkanocne w czasie których dzieci wykonywały pisanki; wyjście do Publicznej Biblioteki  

w  Łukowie - poznanie biblioteki i pracy bibliotekarza; wyjście do Warsztatów Terapii 

Zajęciowej gdzie dzieci obejrzały przedstawienie pt: Dzień Kobiet zorganizowane przez 

uczestników Terapii Zajęciowej; wyjście do sklepu spożywczego celem poznania charakteru 

pracy sprzedawcy, wyjściu do księgarni poznanie miejsca pracy księgarza. Przedszkolaki  

z  najstarszych grup uczestniczyły w dwóch wycieczkach. Dzieci pojechały do Farmy Iluzji – 

Trojanów  oraz do Magicznych Ogrodów- Janowiec. Odbyła się także dla wszystkich 

wychowanków przedszkola wycieczka nad zalew Zimna Woda w Łukowie, gdzie dzieci 

poznawały  środowisko leśne i wodne. Przedszkolaki uczestniczyły w  spotkaniu na terenie 

placówki z żołnierzami z Poligonu Lotniczego którego celem było zapoznanie dzieci  

ze specyfiką służby wojskowej i prezentacja współczesnego umundurowania żołnierza 

polskiego, w spotkaniu z policjantami pracującymi w Komendzie Powiatowej Policji  

w Łukowie podczas którego dzieci poznały specyfikę zawodu policjanta oraz uczestniczyły  

w pogadance na temat bezpieczeństwa w ruchu pieszym oraz podczas podróży; uczestniczyły 

w warsztatach taneczno – sportowych prowadzonych przez instruktora fitness. Posiadamy 

opracowany program adaptacyjny ułatwiający dzieciom przyzwyczajenie się do nowego 

środowiska, jakim jest przedszkole. Wszyscy pracownicy stwarzają warunki pełnej akceptacji 

i życzliwości w stosunku do wychowanków. Prowadzimy działania promujące naszą pracę  

i osiągnięcia. Organizujemy uroczystości dla wychowanków, członków ich rodzin,  

a mianowicie każdego roku organizujemy Bal Karnawałowy na który zapraszamy także 

rodziców; Jasełka połączone z obchodami dnia babci i dziadka; Dzień Kobiet; Powitanie 

wiosny;  Dzień ziemi; Pasowanie na przedszkolaka; Dzień Ziemniaka; Dzień Pluszowego 

Misia; Dzień postaci   z bajek; grupowe obchody Dzień Rodzinny, który łączy w sobie święto 

mamy i taty, a także Dzień Dziecka. Nasi wychowankowie w 2018 roku brali udział  

w  następujących przeglądach: Przedszkolne Kolędowanie Śpiewajmy małemu Jezuskowi- 

organizowanym przez Przedszkole Miejskie Nr 2 w Łukowie, Przeglądzie Kolęd i Pastorałek 

Anielskie Śpiewanie organizowanym przez Dom Kultury w Woli Gułowskiej, przeglądzie 

tanecznym „Tanecznym Krokiem” organizowanym przez Przedszkole Miejskie Nr 4 Fantazja  

w Łukowie, przeglądzie Piosenki Polskiej organizowanej przez Przedszkole Miejskie Nr 7 

Szczęśliwa Siódemka w Łukowie,  przeglądzie piosenki Wesołe Nutki zorganizowanym 

przez Łukowski Ośrodek Kultury. Nasza placówka corocznie organizuje przegląd 

ekologiczny w tym roku był pt: Jesienna Ekologiczna Planeta zorganizowanym dla 
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przedszkoli miejskich w Łukowie; a także w konkursach tj.: konkursie plastyczno- 

muzycznym Wiosenne przebudzenie organizowanym przez Przedszkole Miejskie Nr 6  

w Łukowie, Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym - Zapobiegajmy Pożarom - 

organizowanym przez Oddział Wojewódzki Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

województwa Lubelskiego, konkursie Kolęd i Pastorałek zorganizowanym przez 

Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek, konkursie recytatorskim i wokalnym Wolność 

jest w nas organizowanym przez Łukowski Ośrodek Kultury, konkursie Piosenki 

Patriotycznej organizowanym przez Caritas w Siedlcach, ; nasi wychowankowie uczestniczyli 

w koncercie Ten Sam Świat organizowanym przez Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. 

Nauczyciele  zorganizowali w 2018 roku konkursy wewnątrzprzedszkolne do których  

zaprosili dzieci ich rodziców: wiosenny konkurs plastyczny Pierwszy Wiosenny Kwiat, 

konkurs plastyczny Przedszkolaki dla Niepodległej.  Rodzice dzieci z grupy III zostali 

zaproszeni wspólnie z dziećmi do konkursu pt: Kukiełka na Drewnianej Łyżce.  Odbyły się 

również pokonkursowe wystawy w naszej placówce, a każdy uczestnik otrzymał dyplom  

i nagrodę. Dwie z grup przedszkolnych brały udział w Plebiscycie Tygodnika Kuriera 

Lubelskiego pt.: Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna, grupa Małe Sówki otrzymała III 

miejsce w plebiscycie. Od października 2018 roku nasze przedszkole bierze udział  

w wymianie pocztówkowej, mającej na celu przesyłanie pozdrowień innym przedszkolakom  

z przedszkoli w całej Polsce. Specjaliści pracujący w naszej placówce wraz  

z przedszkolakami wystawili przedstawienia pt.: Brzydkie Kaczątko- poruszające tematykę 

inności każdego człowieka oraz Prawa Dziecka - które  poruszało tematykę jakie są prawa 

dziecka w sposób przystępny dla dzieci przedszkolnych. Zorganizowali zajęcia przybliżające 

tematykę osób z niepełnosprawnością podczas Dnia Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną i Światowy  Dzień Świadomości  Autyzmu oraz zorganizowały warsztaty dla 

rodziców i ich dzieci pt.: Pomagam !!! Wiem jak!, mające na celu pokazanie w praktyce 

metod pracy(tj: Integracja Sensoryczna, terapia ręki, logopedia, czytanie globalne, Metoda 

Dobrego Startu, Weroniki Scherborne) z dzieckiem i przeniesienie jej na grunt społeczności 

rodzinnej. Specjaliści pracujący w naszej placówce pełnili rolę nauczycieli wspierających 

podczas zajęć dydaktycznych w poszczególnych grupach oraz w trakcie wyjść na spacery. 

Zespół działający na rzecz Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej oprócz swoich 

podstawowych zadań czyli pracy z dziećmi potrzebującymi pomocy PP których było  

w minionym roku 50 zorganizował również: zebrania z rodzicami dzieci  

z niepełnosprawnością, prowadził zajęcia  indywidualne, przygotował ankietę dotyczącą 

preferowanych przez rodziców form współpracy z terapeutami, opracował gazetkę 
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informacyjną dla rodziców Twoje dziecko potrzebuje Ciebie, przeprowadził zajęcia otwarte 

dla rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, zorganizował zajęcia dla wszystkich 

przedszkolaków w ramach akcji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, przygotował 

gazetkę na temat Autyzmu oraz foldery informacyjne Autyzm a SI jak i Śmieszne minki dla 

chłopczyka i dziewczynki. Prowadził grupę wsparcia dla rodziców, przeprowadził diagnozy 

przedszkolne dzieci w oparciu o narzędzie diagnostyczne KORP, dokonał analizy efektów 

działań oraz przedstawił wnioski do dalszej pracy, zorganizował spotkanie dla rodziców         

w celu zapoznania rodziców z oceną funkcjonowania dzieci w przedszkolu, udzielał 

indywidualnych konsultacji zainteresowanym rodzicom. Tradycyjnie co roku nasze 

przedszkolaki biorą udział w Łukowskich Ulicznych Biegach 3- cio Majowych pod 

patronatem Rady i Burmistrza Miasta Łuków, biegach na  11 listopada pod patronatem Rady  

i Burmistrza Miasta Łuków, jak również w obchodach Dni Łukowa podczas których  nasi 

wychowankowie biorą udział w Przedszkoliadzie sportowej organizowanej przez Przedszkole 

Miejski Nr 3 w Łukowie. Widząc zainteresowania dzieci oraz rodziców staramy się poszerzać 

ofertę edukacyjną zgodnie z ich oczekiwaniami. Rodzice byli zainteresowani postępami 

dzieci i ich zachowaniem, co przejawiało się w uczestnictwie w zebraniach ogólnych  

i grupowych. Rodzice chętnie i aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola.  

Możemy pochwalić się dobrą współpracą  z rodzicami. Rada Rodziców wspiera nasze 

działania. W roku 2018 w ramach współpracy z rodzicami zorganizowano spotkania 

integracyjne we  wszystkich grupach wiekowych, rodzice angażowali się w przygotowanie 

uroczystości przedszkolnych (pieczenie ciast, przygotowanie strojów na występy, udział  

w konkursach wraz z dzieckiem, przygotowanie przedstawienia Rzepka na Grupowy Dzień 

Rodziny, przygotowanie prezentów na Dzień Chłopaka, Mikołajki, Dzień Kobiet). 

Prowadzimy też skromną działalność charytatywną przy współudziale rodziców i całej 

społeczności przedszkolnej. Organizujemy corocznie zbiórkę nakrętek dla potrzebujących 

dzieci , a także bierzemy udział w Akcji „Góra Grosza”.  Prowadzimy  profil na portalu 

społecznościowym promujący naszą placówkę  w którym na bieżąco umieszczane  

są informacje dotyczące aktywności grup przedszkolnych. Od listopada 2018r. została 

utworzona strona internetowa naszego przedszkola,  zawierająca historię naszego 

przedszkola, informacje na temat zatrudnionej kadry pedagogicznej, istniejących grup oraz 

aktualnych wydarzeń. 
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8.4.7 Przedszkole Nr 2 

Przedszkole Miejskie nr 2 w Łukowie znajduje się w ścisłym centrum miasta na  ulicy 

Piłsudskiego 18. Jest najstarszym przedszkolem w mieście, istnieje od 1967 roku.  

Budynek placówki jest obiektem ogrodzonym, wolnostojącym, trzykondygnacyjnym,  

w całości podpiwniczonym, wykonanym w technologii tradycyjnej. Kubatura budynku 

wynosi 4306m
3
, długość - 35,84 m, szerokość budynku- 12.09x12,84 m, powierzchnia 

użytkowa parteru i piętra wynosi 729.05 m
2
. Budynek oraz sale przedszkolne są, w miarę 

możliwości finansowych  placówki, na bieżąco modernizowane. W złym stanie technicznym 

znajdują się tarasy przedszkolne i w związku z tym są wyłączone z użytkowania.  

Naprawy wymagają również schody przy wejściu głównym do przedszkola. 

W budynku znajduje się 5 sal przedszkolnych, powierzchnia każdej to prawie 70 m
2
.
 
 

Ze względu na duże zainteresowanie placówką, wśród rodziców dzieci w wieku 

przedszkolnym, zaadaptowano na salę przedszkolną  dawny  gabinet dyrektora. Oprócz tego 

swój pokój posiada przedszkolny logopeda oraz administracja. W 2018 roku pomieszczenie 

biblioteczne zostało przekształcone w gabinet dyrektora.     

Sale przedszkolne wyposażone są w różnorodne pomoce dydaktyczne, zabawki, 

dostosowane do wieku i zainteresowań dzieci. Aranżacja przestrzeni spełnia warunki 

realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształtuje właściwe 

poczucie estetyki. W czterech salach znajdują się nowoczesne meble dziecięce, posiadające 

wszelkie certyfikaty bezpieczeństwa. Meble w sali dzieci sześcioletnich zostaną niebawem 

wymienione.  

W przedszkolu znajduje się również zaplecze kuchenno-gospodarcze, szatnia  

dla dzieci, szatnia pracownicza, hol, toaleta pracownicza oraz dwie toalety dziecięce 

usytuowane przy wyjściu z budynku na plac przedszkolny, a także rozległe pomieszczenia 

piwniczne. Przy każdej z sal przedszkolnych znajduje się łazienka dziecięca, dwie z nich 

wymagają gruntownego remontu. Klatka schodowa prowadząca na piętro jest odnowiona  

i wyposażona w system oddymiania. Informacje dla rodziców, wystawka prac dziecięcych 

znajdują się w holu i szatni dziecięcej. 

Przy placówce znajduje się ogród przedszkolny  z nowocześnie urządzonym placem 

zabaw, 3 piaskownicami oraz odpowiednio dużym terenem do zabaw bieżnych.  Na placu 

rosną drzewa, dające zacienienie w słoneczne dni. Teren wokół przedszkola wyłożony jest 

kostką, jest wyznaczone miejsce na krótki postój samochodów dla rodziców przywożących   

i odbierających dzieci. 
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Przedszkole Miejskie nr 2 jest placówką sześciooddziałową, działa w oparciu o statut 

zatwierdzony przez radę pedagogiczną oraz arkusz organizacji przedszkola zatwierdzany 

rokrocznie przez organ prowadzący. Dochodami własnymi placówki są opłaty za dodatkowe 

godziny opiekuńcze oraz opłaty za wyżywienie dzieci. Przedszkole funkcjonuje cały rok, 

organ prowadzący określa zasady i tryb funkcjonowania przedszkola w okresie przerwy 

wakacyjnej. Placówka świadczy usługi w  godzinach od 6.30 do 17.30 w dni robocze  

od poniedziałku do piątku.  Do przedszkola uczęszcza obecnie 141 dzieci  w wieku od 2,5  

do 7 lat.  

Dyrektorem przedszkola wyłonionym w drodze konkursu jest Pani Ewa Siedlecka 

przebywająca obecnie na urlopie dla poratowania zdrowia. Na czas nieobecności Pani Ewy 

Siedleckiej od 18.12.2018r. obowiązki dyrektora powierzono nauczycielce Agacie 

Zabielskiej. 

W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym -15 osób 

(w tym trzy osoby  przebywają na urlopach - macierzyńskim, wychowawczym,  

dla poratowania zdrowia) oraz pracownicy administracji i obsługi -15 osób.  

Przedszkole od lat czynnie włącza się w różne akcje miejskie: - Łukowskie Uliczne 

Biegi 3- Majowe; - Biegi Niepodległościowe; - Przedszkoliada na Dniach Łukowa  

i ogólnopolskie:- Piękna Nasza Polska Cała; - Góra Grosza - Sprintem do maratonu; bierze 

udział w przeglądach:   Tanecznym Krokiem organizowanym prze Przedszkole Miejskie Nr 4 

Fantazja w Łukowie, przeglądzie Piosenki Polskiej organizowanej przez Przedszkole 

Miejskie Nr 7 Szczęśliwa Siódemka w Łukowie, przeglądzie piosenki Wesołe Nutki 

zorganizowanym przez Łukowski Ośrodek Kultury; przegląd ekologiczny Jesienna 

Ekologiczna Planeta zorganizowanym  przez Przedszkole Integracyjne Nr 1 w Łukowie;  

a także w konkursach, tj.,: konkursie plastyczno- muzycznym Wiosenne przebudzenie 

organizowanym przez Przedszkole Miejskie Nr 6 w Łukowie, Ogólnopolskim Konkursie 

recytatorskim i wokalnym Wolność jest w nas organizowanym przez Łukowski Ośrodek 

Kultury, w konkursie plastycznym "Sto flag na 100-lecie niepodległości"," Choinka polska" - 

udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Regionalne Muzeum w Łukowie. 

Placówka jest pomysłodawcą i organizatorem Przeglądu wokalnego Przedszkolne 

kolędowanie- Śpiewajmy małemu Jezuskowi. Pełni rolę miejskiego koordynatora 

ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Aniołkowe Granie” na rzecz rodzin zastępczych. 

W przedszkolu odbywają się różnorodne spotkania z rodzicami i dziadkami 

wychowanków z okazji warsztatów tematycznych, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Rodziny, 

organizowane są dni tematyczne - Dzień Chłopaka, Dzień Dziewczynek, Dzień Pluszowego 
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Misia,  Powitanie Wiosny, Dzień Ziemi. Atrakcją przedszkola są lubiane przez dzieci tzw. 

Nocki edukacyjne- nocowanie dzieci połączone z edukacyjnymi zajęciami. 

 

8.4.8 Przedszkole Nr 3 

I. Informacje ogólne o przedszkolu: 
 

  Przedszkole Miejskie nr 3 jest jednostką samorządową prowadzoną przez Miasto 

Łuków. Funkcję dyrektora sprawuje mgr Renata Wawerek. Przedszkole zajmuje 

powierzchnię całkowitą 955 m
2
. Budynek przedszkolny funkcjonuje od roku 1972 (47 lat). 

Położony jest w centrum osiedla Chącińskiego. W roku 2018 w placówce istniało sześć 

oddziałów dla dzieci 3 - 6 lat.  Przedszkole pracuje w godzinach od 6
00

 do 17
00

.  
 

Nauczyciele  

W przedszkolu zatrudnionych było -15 nauczycieli. W pełnym wymiarze czasu  

pracy -14, 1- nauczyciel religii w niepełnym wymiarze, 3 -  nauczycielki przebywały  

na urlopach  macierzyńskich.  Wszyscy nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje  

do pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola.  

Wśród nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu jest :  

1 – stażysta, 

5 – kontraktowych, 

7 – mianowanych,  

2 – dyplomowanych. 

W roku 2018 odbywały się dodatkowe zajęcia finansowane przez organ prowadzący z:  

 Logopedii, według indywidualnych potrzeb (zajęcia prowadzone są przez    

nauczycielkę przedszkola), 

 Języka angielskiego, 2/tydzień (zajęcia prowadzone są przez nauczycielkę 

przedszkola), 

 Religii, dla  5 i 6-latków. 

 

II.      Informacji o działalności przedszkola. 

W przedszkolu prowadzone były programy własne, napisane i realizowane przez nauczycieli 

zatrudnionych w placówce tj.:  

,,Mówię wyraźnie”- wspomagający profilaktykę logopedyczną,   
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,,Kreatywne brudzenie” -  dla dzieci 3–letnich i ich rodziców (cyklicznie 1 x  

w miesiącu), w oparciu o teorię integracji sensorycznej z zakresu SMYKO- 

MULTISENSORYKI. Projekt ma na celu stymulację wszystkich zmysłów dzieci/ 

doświadczanie poprzez zmysły. 

     ,,Funny english”- program  nauczania  języka angielskiego w przedszkolu, 

stwarzający możliwości osłuchania z językiem obcym, rozróżniania języka obcego od 

ojczystego, oraz rozwijający zdolności i umiejętności językowe na poziomie adekwatnym do 

możliwości dzieci poprzez zabawę oraz stymulowanie ciekawości i tolerancji innych ludzi  

i kultur. 

     ,,Kreatywne przedszkolaki”- w grupie III i IV,  program  którego celem było 

rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości 

twórczych w toku różnorodnych  działań plastycznych oraz promowanie ich na terenie 

przedszkola i w środowisku lokalnym.  Autor programu podczas jego realizacji -

współpracował z innymi nauczycielami, rodzicami dzieci i instytucjami. 

W czerwcu została zakończona realizacja innowacji pedagogicznej pod nazwą  

,,My też potrafimy” (prowadzona w latach szkolnych 2015-2018 we wszystkich grupach 

wiekowych), która miała na celu wszechstronnie wzbogacać doświadczenia, wiedzę, 

umiejętności dzieci umożliwiając im praktyczny udział w różnorodnych działaniach. 

W grupach najstarszych corocznie realizowany jest program przedszkolnej edukacji 

antytytoniowej pt. ,,Czyste powietrze wokół nas”, który stanowi pierwszy etap nabywania 

wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego i  umożliwia wykształcenie u dzieci 

świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach codziennych, w których dziecko 

narażone jest na szkodliwe zwyczaje osób palących. 

      Wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych jest wystarczające do realizacji podstawy 

programowej i przyjętych programów wychowania przedszkolnego. W miarę możliwości 

(szczególnie finansowych) podejmowane są działania mające na celu wzbogacanie  

warunków lokalowych i wyposażenia dydaktycznego przedszkola i placu zabaw.  

Placówka współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami działającymi  

w środowisku, upowszechnia informacje o ofercie edukacyjnej i podejmowanych 

inicjatywach, osiągnięciach oraz o celowości wdrażanych działań. Jednym z takich 

inicjatyw jest (od 2004 roku) organizacja corocznych spotkań sportowych dzieci  

i rodziców łukowskich przedszkoli publicznych i prywatnych pod nazwą Przedszkoliada. 

Przedszkole jest otwarte na rodziców, pozyskuje od nich informacje na temat skuteczności 

działań edukacyjnych i wychowawczych, które wykorzystuje do własnej pracy. Ponadto 
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wspiera rodziców w wychowaniu dzieci, zachęca ich do uczestnictwa w działaniach  

przedszkolnych i do decydowania o kierunkach rozwoju placówki. 

        Pobyt dziecka w przedszkolu jest zorganizowany według ściśle zalecanych  

i przestrzeganych proporcji zagospodarowania czasu. W ustalonym rytmie dnia dziecka  

w przedszkolu w odniesieniu do ramowego rozkładu dnia przewidziany jest czas na 

aktywność i wyciszenie dzieci. Uwzględniony jest czas na odpoczynek dzieci, przewidziany 

jest czas na zabawy ruchowe, zabawy sprzyjające rozwojowi zainteresowań dzieci i ich 

aktywności, w tym na świeżym powietrzu.  Plac zabaw jest bezpieczny i wyposażony  

w odpowiedni sprzęt dla dzieci. W przedszkolu nauczyciele dostosowują metody pracy  

do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. We wszystkich grupach 

prowadzi się obserwacje rozwoju dziecka, natomiast w grupie dzieci 5 i 6 - letnich dokonuje 

się diagnozy pedagogicznej gotowości szkolnej. Uzyskane wyniki wykorzystuje się  

do ustalania wniosków do dalszej pracy oraz określenia słabych i mocnych stron dziecka,  

w tym indywidualizacji pracy z dziećmi. Dla dzieci potrzebujących wsparcia prowadzone  

są dodatkowe zajęcia z zakresu logopedii. Nauczyciele starają się na bieżąco dostosowywać 

prowadzone przez siebie działania do potrzeb i możliwości wszystkich dzieci.  

Rodzice są informowani o tym, jak rozwijają się ich dzieci. Rodzice na bieżąco mogą śledzić 

relacje z imprez, uroczystości i codziennych działań grupy na stronie internetowej 

przedszkola oraz facebook. 

III.   Współpraca z organem prowadzącym, inne ważniejsze fakty. 

W porozumieniu z organem prowadzącym  dokonana została przebudowa budynku 

przedszkola celem dostosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej, a co za tym idzie 

do zwiększenia bezpieczeństwa przebywających w nim osób. 

Dzięki współpracy z Fundacją Studencką  Młodzi- Młodym, przedszkole wzbogaciło się  

o dwa komplety edukacyjne Darów Froebla (pomoce do budowania nowoczesnego  

warsztatu dydaktycznego i metodologicznego w pracy z dziećmi przedszkolnymi)  i zestaw 

Ozobotów - robotów do nauki programowania.  Przedszkole korzystało nieodpłatnie  

z pomocy 2 stażystek z Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie. 

 

Przedszkole zapewnia: 

• Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną otwartą na potrzeby dziecka.  

• Nowoczesne metody, sprawdzone formy pracy z dziećmi oparte na wypracowanej 

Koncepcji Pracy Przedszkola.  
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Dzieciom   

 Nowoczesny Plac Zabaw dla dzieci. 

 Smaczne domowe posiłki zgodne z zasadami zdrowego żywienia: śniadanie, drugie 

śniadanie, obiad, podwieczorek (własna kuchnia). 

 Interesujące i różnorodne zajęcia edukacyjne i zabawy. 

 Liczne imprezy, uroczystości przedszkolne, wyjścia i spotkania z ciekawymi ludźmi. 

 Udział dzieci w konkursach, przeglądach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych 

przez placówki i instytucje lokalne.  

 Dobre i solidne przygotowanie dziecka do nauki w szkole.  

 Zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb dziecka i zgodne z oczekiwaniami rodziców. 

 Możliwość udziału w spotkaniach i zabawach integracyjnych dla nowych przedszkolaków  

i ich rodziców przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

 Opiekę specjalistyczną - logopedyczną. 

 Życzliwą i miłą atmosferę.  

Rodzicom  

 Możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola oraz podejmowania różnorodnych 

działań na rzecz dzieci i placówki. 

 Bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dziecka.  

 Indywidualne spotkania z rodzicami po godzinach pracy nauczycieli. 

 Pomoc i wsparcie rodziców w działaniach wychowawczych.  

 Zajęcia i zabawy integracyjne z udziałem rodziców.  

Co jest dla nas ważne?  

 Dbamy o odpowiednie warunki dla harmonijnego rozwoju uczuć, myślenia, umiejętności 

społecznych, fantazji i wyobraźni dziecięcej.  

 Rozwijamy dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą.  

 Wdrażamy do samodzielności, dbania o ład i porządek.  

 Dostarczamy doświadczeń do nabywania umiejętności rozumienia, słuchania i mówienia. 

 Kształtujemy umiejętności logicznego myślenia i zdobywania orientacji w zakresie 

podstawowych pojęć matematycznych. 

 Kształtujemy wrażliwość muzyczną i plastyczną. 
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 Tworzymy warunki do poznawania i zdobywania wiedzy o świecie społecznym, 

przyrodniczym i technicznym.  

 Ukazujemy piękno przyrody i uczymy dostrzegania, odkrywania.  

 Dbamy o bezpieczeństwo dzieci wpajając im zasady i przestrzegając ich. 

 Wyrabiamy zwinność i sprawność ruchową.  

 Rozwijamy umiejętność zgodnego współżycia i współdziałania w grupie.  

 Kształtujemy podstawowe powinności moralne, odbierania i przeżywania wrażeń 

estetycznych.  

 Kształtujemy u dzieci poczucie przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej  

i wspólnoty narodowej. 

 Tworzymy warunki do osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej.  

 

8.4.9 Przedszkole Nr 4 

Przedszkole Miejskie nr 4 Fantazja w Łukowie jest usytuowane w wolnostojącym budynku,  

z własnym placem zabaw wyposażonym w sprzęt wygrany w konkursie odbywającym się pod 

hasłem „100 placów zabaw na 100 lat Nivea”. 

Do Przedszkola uczęszcza 142 dzieci. Zajęcia prowadzone są w 6 grupach przedszkolnych: 

 grupa 3 latków – 25 uczniów 

 grupa 3-4 latków – 23 uczniów 

 grupa 4 latków – 20 uczniów 

 grupa 5 latków – 25 uczniów 

 grupa 5-6 latków – 25 uczniów 

 grupa 6 latków – 24 uczniów 

 

W przedszkolu zatrudnionych jest 15 pracowników administracji i obsługi w tym: 

 14 - pełny wymiar etatu 

 1 - 1/2 etatu  

oraz 15 nauczycieli z czego: 

 11 - pełny wymiar etatu 

 1 - 4,5/24 etatu 

 1 - 3/23 etatu 

 2 przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia.  
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Kadra pedagogiczna posiada odpowiednie przygotowanie do pracy w przedszkolu, 

systematycznie się doskonali na kursach i warsztatach.  

Placówka jest dobrze wyposażona w środki dydaktyczne, pomoce i zabawki, które zachęcają 

dzieci nie tylko do zabawy, ale również do nauki i nabywania różnorodnych umiejętności. 

Czas pracy przedszkola dostosowany jest do potrzeb rodziców - czynne jest w godzinach 

6.00-17.00. Wszystkie dzieci przebywają w przedszkolu ponad 5 godzin dziennie. 

Przedszkole podejmuje różnorodne działania: 

udział w projektach: 

  „Piękna nasza Polska cała” mający na celu uczczenie 100-rocznicy odzyskania 

niepodległości, kształtowanie postaw patriotycznych oraz rozwijanie zainteresowań 

fotograficznych, 

 „Biedroneczki podróże małe i duże". Jego celem było włączenie dzieci i rodziców  

do radosnego świętowania 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, 

poznanie miast i zabytków Polski oraz uwrażliwienie na ich piękno, 

 zajęcia Sensoplastyka będące połączeniem zabawy plastycznej z doświadczeniami 

polisensorycznymi, które wspierają rozwój zmysłów, małą i dużą motorykę oraz 

kreatywność i twórcze myślenie, 

 VIII edycja przeglądu „Tanecznym krokiem”, który odbywał się pod hasłem „Tańce 

Świata”, 

 ogólnopolski konkurs plastyczny „Prezent dla Babci i dziadka”, 

 zorganizowanie międzynarodowego projektu edukacyjnego „drużyna 

superbohaterów”, mającego na celu kształtowanie świadomości bycia Polakiem –

Europejczykiem, rozwijanie samodzielności, kreatywności i twórczości, rozwijanie 

kompetencji cyfrowych, wdrażanie do bezpiecznego korzystania z zasobów sieci, 

 udział w Europejskim Tygodniu Kodowania – CODE WEEK. Przedszkole zgłosiło 

swój udział pod hasłem ” Kodowanie z Fantazją”. Był to element Międzynarodowego 

projektu „Superhero Team” który również realizował działania wg programu 

„Uczymy dzieci programować”, 

 akcja „Wyraźni na drodze”, 

 program „Kreatywny przedszkolak”, 

 projekt „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania”, 

 projekt czytelniczy „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, 

 Projekt edukacyjny „Rodzice w przedszkolu”. 

organizacja imprez i uroczystości o charakterze rodzinnym i lokalnym typu: 

 „ Ślubowanie na przedszkolaka,  

 Dzień Rodziny,  

 Dzień Dziecka,  

 Dzień Babci i Dziadka,  

 Jasełka,  

 przedstawienia teatralne, również z udziałem rodziców,  
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 projekt „Jesienne świętowanie”. 

organizacja wewnątrzprzedszkolnych konkursów miejskich, ogólnopolskich  

i międzynarodowych: 

 konkurs fotograficzny „To wszystko Polska”, 

 „ W świecie klocków clics”, 

 „Miś – maskotka pokoleń”, 

 „Jesienna kompozycja”, 

 „Gdzie to jest”. 

udział w konkursach i przeglądach miejskich, ogólnopolskich i międzynarodowych: 

 „Wolność jest w nas” konkurs recytatorski, 

 „Moje małe wierszobranie” konkurs recytatorski, 

 „Jan Brzechwa dzieciom – dzieci Janowi Brzechwie” konkurs plastyczny, 

 „Moja Niepodległa” konkurs plastyczny, muzyczny, recytatorski, 

 „Owady naszych lasów”, 

 „Jesienne drzewo”, 

 „Anioł w za dużych butach” konkurs plastyczny, 

 „Mój własny anioł” konkurs plastyczny 

 „Duże i małe zwierzę”. 

 

Podstawowe dane o Przedszkolu Miejskim nr 4 Fantazja w Łukowie 

 
Stan w dniu 

31.12.2017 r. 

Stan w dniu 

31.12.2018 r. 

Liczba dzieci ogółem: 

dzieci 6 letnie 

dzieci 5 letnie 

dzieci 4 letnie 

dzieci 3 letnie 

dzieci poniżej 3 lat 

145 

45 

44 

31 

21 

4 

140 

41 

33 

26 

37 

3 

Liczba oddziałów 6 6 

Liczba nauczycieli świadczących pracę 14 osób 13 osób 

Liczba pracowników administracji i obsługi 13 osób 15 osób 

Liczba pomieszczeń do nauczania 6 6 

Budżet przedszkola: wydatki ogółem 1 441 896,00 1 542 960,00 

Wysokość otrzymanej dotacji 244 530,00 137 000,00 

Wysokość otrzymanej subwencji 93 788,00 242 058,00 
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8.4.10 Przedszkole Nr 7 

Przedszkole Miejskie Nr 7 Szczęśliwa Siódemka w Łukowie jest jednostką 

budżetową, dla której organem prowadzącym jest Miasto Łuków. Przedszkole realizuje cele  

i zadania wynikające z ustawy Prawo Oświatowe oraz aktów wykonawczych do ustawy,  

w tym w szczególności z Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego. 

Dokumentami regulującymi pracę przedszkola jest Statut przedszkola i Koncepcja pracy 

przedszkola. 

 Przedszkole Miejskie Nr 7 Szczęśliwa Siódemka w Łukowie położone jest                          

w centralnym punkcie os. Unitów Podlaskich. We wrześniu 2014 roku obchodziliśmy  

30-lecie istnienia przedszkola.  

Przez cały 2018 rok funkcję dyrektora przedszkola sprawowała Danuta Oksiutowicz, 

która pełni tę funkcję od 01.09.2012 r. W placówce zatrudnionych na cały etat jest  

10 nauczycieli, w tym 5 nauczycieli dyplomowanych, 3 nauczycieli mianowanych   

i 2 nauczycieli kontraktowych, zatrudniony jest również logopeda na 10 godzin tygodniowo, 

nauczyciel języka angielskiego na 4,5 godziny tygodniowo i katecheta na 3 godziny 

tygodniowo. Personel administracyjno-obsługowy to: główna księgowa – 1 etat, referent 0,5 

etatu, intendent, kucharka, 2 pomoce kuchenne, 6 etatów starszej woźnej, 1 etat pomoc 

nauczyciela i 1 etat robotnik do prac ciężkich. Prowadzonych jest 6 grup dzieci: grupa 

„Ananaski” – 26 dzieci 3-letnich, grupa „Sówki” – 25 dzieci 3-4-letnich, grupa „Skrzaty” – 

25 dzieci 4-letnich, grupa „Motylki”– 26 dzieci 5-letnich, grupa „Muchomorki” – 23 dzieci  

6-letnich i grupa „Kwiatuszki” – 12 dzieci 6-letnich (mniejsza liczba dzieci wynika  

z mniejszego metrażu sali zabaw). Dysponujemy 6 salami zabaw z zapleczem sanitarnym, 

własną kuchnią  z domowymi posiłkami, szatnią i dużym, ogrodzonym placem zabaw. 

Sukcesywnie remontowane sale zabaw wyposażone zostały w nowoczesne meble i atrakcyjne 

zabawki, przy każdej z sal funkcjonuje nowa, dostosowana do potrzeb dzieci łazienka.  

Dla jeszcze lepszego zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom obiekt został wyposażony   

w monitoring, zarówno zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. Do naszego przedszkola 

uczęszczają dzieci w wieku od  3 do 6 lat (w miarę posiadania wolnych miejsc przyjmujemy 

dzieci w wieku 2,5 lat). Praca wychowawczo-dydaktyczna we wszystkich grupach 

wiekowych prowadzona jest w oparciu o Podstawę Programową Wychowania 

Przedszkolnego. Dzieciom 6-letnim zapewniamy roczne obowiązkowe przygotowanie 

przedszkolne. Dzieci uczestniczą  w zajęciach językowych, matematycznych, plastycznych, 

muzycznych, teatralnych, gimnastycznych z el. korekcyjno-kompensacyjnymi, 
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logopedycznych. Dla dzieci wszystkich grup wiekowych prowadzone są zajęcia z języka 

angielskiego. Dzieci 5-6-letnie, na wniosek rodziców, uczestniczą w zajęciach z katechezy. 

Placówka nasza zatrudnia doświadczonych, wykwalifikowanych i przyjaznych nauczycieli 

oraz kompetentny i zaangażowany personel administracyjno-obsługowy. Naszym priorytetem 

jest zapewnienie dzieciom, jak najbardziej bezpiecznych warunków zabawy  i nauki, a także 

rozwijanie silnego poczucia tożsamości narodowej, pielęgnowanie tradycji i wychowanie  

do wartości. Przedszkole czynne jest w godz. 6.30 – 16.30. Aby rozwijać wiedzę  

i zainteresowania dzieci organizujemy wiele wycieczek na terenie miasta, jak i wyjazdowych. 

W czasie roku szkolnego organizowanych jest wiele imprez wewnątrzprzedszkolnych takich, 

jak: urodziny grupy, Święto Pluszowego Misia, Dzień Babci i Dziadka, Festyny Rodzinne, 

Kiermasze Świąteczne, uroczystości związane ze zmianą pór roku, świętami narodowymi            

i wiele innych. Nasi wychowankowie biorą udział w wielu konkursach plastycznych, 

recytatorskich, wokalno-tanecznych poczynając od szczebla miejskiego, aż do konkursów 

ogólnopolskich, gdzie zostają laureatami. Jako placówka możemy poszczycić się 

zaangażowaniem Rodziców, dzieci i personelu w akcje charytatywne. Wspomagamy: domy 

dziecka w akcji „Góra Grosza”; WOŚP; Polaków za granicą w akcji „Polacy – Rodakom”, 

włączamy się, poprzez zaangażowanie rodziców i pracowników przedszkola, w akcję 

UNICEF „Wszystkie Kolory Świata” mającą na celu pomoc dzieciom w Afryce. Przedszkole 

od lat współpracuje ze środowiskiem lokalnym: ŁOK, Biblioteką Publiczną, Strażą Pożarną, 

Muzeum Regionalnym, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym, Komendą Policji, Szkołą 

Podstawową Nr 2, I LO im. T. Kościuszki, Urzędem Miasta, Nadleśnictwem Łuków, Szkołą 

Muzyczną , Studium Medycznym, Parafią pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Łukowską 

Spółdzielnią Mieszkaniową. Działająca w przedszkolu Rada Rodziców bardzo aktywnie 

angażuje się   w funkcjonowanie placówki, współdecyduje  w sprawach stwarzania naszym 

wychowankom, jak najlepszych warunków zabawy i nauki, jest współorganizatorem imprez, 

kiermaszów, konkursów. Pragniemy, aby nasi wychowankowie byli bezpieczni, szczęśliwi  

i radośni każdego dnia pobytu w przedszkolu, a absolwenci wykazywali się wiedzą, 

umiejętnościami  i dojrzałością szkolną w klasie I. Staramy się, aby naszej codziennej pracy 

przyświecały słowa naszego Wielkiego Rodaka Św. Jana Pawła II:„Troska o dziecko jest 

pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka ". 

Przedszkole może poszczycić się organizacją i udziałem w wielu imprezach, 

konkursach i przeglądach różnych szczebli. W 2018 roku, w którym uroczyście obchodzono 
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100 lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę przedszkole czynnie włączyło się  

w te obchody, czego wynikiem było: 

1. organizacja corocznego VI Przedszkolnego Przeglądu Piosenki Polskiej dla dzieci                      

z łukowskich miejskich przedszkoli „100 lat Niepodległej Polski”, 

2. udział dzieci w konkursach (plastycznym, recytatorskim i wokalnym) organizowanych 

przez ŁOK z okazji Roku Odzyskania Niepodległości "WOLNOŚĆ JEST W NAS",  

3. udział dzieci w konkursie fotograficznym "TO WSZYSTKO POLSKA", 

4. przystąpienie do akcji zorganizowanej przez Lubelskiego Kuratora Oświaty "SADZIMY 

DĘBY NIEPODLEGŁOŚCI" - posadzenie dębu Niepodległości na placu przedszkolnym,  

5. marsz "OD KOŚCIUSZKI DO PIŁSUDSKIEGO" - przejście dzieci od ulicy  

Al. Kościuszki do ul. Piłsudskiego , spotkanie przed Urzędem Miasta z urzędnikami 

Wydziału Edukacji Kultury i Sportu, spotkania z mieszkańcami Łukowa - wręczanie przez 

dzieci biało- czerwonych flag i balonów,  

6."ŻYCZENIA DLA NIEPODLEGŁEJ" - zaangażowanie Rodziców i dzieci do 

zredagowania życzeń dla Polski, wywieszenie na tablicy w holu przedszkola,  

7. realizacja w grupie 6-latków (r. szk.2017-2018) programu własnego "JESTEM MAŁYM 

PATRIOTĄ", wycieczka do sejmu i senatu RP,  

8."BIESIADA PATRIOTYCZNA" - przedstawienie okolicznościowe z okazji 11 listopada, 

wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z seniorami z Klubu Seniora Raj, słuchanie 

opowieści seniorów,  

9. włączenie się do wspólnego odśpiewania hymnu narodowego w ramach akcji "REKORD 

DLA NIEPODLEGŁEJ" (otrzymaliśmy podziękowanie od pani minister MEN),  

10. wydanie gazetki okolicznościowej "SZCZĘŚLIWA SIÓDEMKA DLA 

NIEPODLEGŁEJ".  

Poza tym  przedszkole  wykonuje i organizuje : 

1. gazetki okolicznościowe w holu przedszkola związane z historią Polski, ważnymi dla 

naszej ojczyzny datami,  

2. wycieczki dzieci do pomników pamięci narodowej, grobów żołnierzy, muzeum,  

3.udział dzieci w Biegach Ulicznych z okazji 11 listopada i 3 Maja,  

4.akcentowanie dat związanych z postacią Świętego Jana Pawła II,  

5. organizowanie spotkań z przedstawicielami zanikających zawodów,  

6.spotkania z rodzicami dzieci – poznawanie zawodów np. leśnik, fryzjer, służba więzienna, 

florystka itp., 
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7. włączanie rodziców w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”, 

8. zbiórka makulatury w ramach akcji „Ratujmy konie”, 

9. zbiórka środków czystości, znaczków pocztowych i zużytych telefonów w ramach akcji 

„Pomoc dla dzieci z Afryki”, 

10. organizacja akcji DKMS – „Zostań dawcą szpiku”. 

Aktywnie włączamy się w proponowane przez jednostki miejskie przedsięwzięcia: 

1. udział dzieci w kolejnym konkursie  plastycznym zorganizowanym przez PKS „Łukowski 

PKS pomaga spełniać marzenia” związanym z postacią i twórczością Henryka Sienkiewicza        

i nowelą „Janko Muzykant”,  wyjazd dzieci na wycieczkę do Bałtowskiego Kompleksu 

Turystycznego, 

2. udział w przeglądzie Piosenki Ekologicznej organizowanym Przez Przedszkole 

Integracyjne Nr 1, 

3. udział w VIII Przedszkolnym Przeglądzie „Tanecznym Krokiem” organizowanym przez 

Przedszkole Miejskie Nr 4 Fantazja, 

4. udział w konkursie plastyczno-muzycznym „Wiosenne przebudzenie” organizowanym 

przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole Miejskie nr 6, 

5. udział w XV Przedszkoliadzie organizowanej przez Przedszkole Miejskie Nr 3, 

6.udział w przeglądzie kolęd „Śpiewajmy małemu Jezusowi” organizowanym przez 

Przedszkole Miejskie Nr 2, 

7. udział dzieci  w Niebieskim Biegu w ramach akcji „Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu” 

organizowanym przez Stowarzyszenie „Labirynt”, 

8. udział dzieci w konkursie wokalnym „Wesołe Nutki” organizowanym przez ŁOK, 

9. udział dzieci  w konkursie recytatorskim „Moje małe wierszobranie” organizowanym przez 

ŁOK, 

10. udział dzieci w Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek „Anielskie Śpiewanie”  

organizowanym przez Dom Kultury w Woli Gułowskiej. 

Placówka cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym, z pewnością w dużej 

mierze wpływa na to fakt, że przedszkole jest sukcesywnie remontowane (wyremontowane 

zostały łazienki przedszkolne, 3 sale zabaw, klatka schodowa, gabinet logopedy), w dalszym 

ciągu planujemy remont kolejnych sal zabaw i pozostałych pomieszczeń. Naszym marzeniem 

byłoby również doposażenie sal zabaw dla dzieci w atrakcyjniejsze pomoce dydaktyczne  

i zabawki. 
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9.  Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego 

1. Informacja o inicjatywie uchwałodawczej 

W 2018 roku z zakresu działania Wydziału, Burmistrz Miasta Łuków przedłożył 

następujące projekty uchwał: 

1) podjęte na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.): 

a) 9 projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków lub zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków, 

b) 10 projektów uchwał w sprawie stwierdzenia, iż miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego miasta Łuków lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Łuków nie narusza ustaleń studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków, 

c) 10 projektów uchwał w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Łuków lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Łuków; 

2) podjęte na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.): 

a) 6 projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonych w Łukowie oraz 1 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonej w Łukowie wraz z udzieleniem bonifikaty, 

b) 2 projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości 

zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na 

rzecz Miasta Łuków pod drogi publiczne gminne; 

3) podjęta na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 

własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 z późn. zm.): 

a) 1 projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat 

od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności dla 

nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków; 

4) podjęta na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2129) oraz Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych  

i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r.  w sprawie  szczegółowych zasad i trybu 

uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich 

gospodarki leśnej (Dz. U. z 1992 r. Nr 67, poz. 337): 

a) 1 projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego 

lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na działkach położonych przy  

ul. Wypoczynkowej w Łukowie. 
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2. Informacja o stanie wykonania uchwał 

Podjęte przez Radę Miasta Łuków uchwały w większości zostały już w całości wykonane 

lub, ze względu na ich realizację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są w trakcie 

wykonywania. 

3. Informacja o gospodarowaniu mieniem komunalnym 

Burmistrz Miasta Łuków gospodaruje nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta 

Łuków zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) wraz z przepisami 

wykonawczymi oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 

1025 z późn. zm.). 

 

ZBYCIA 

W roku 2018 Miasto Łuków zbyło następujące nieruchomości: 

1) w drodze przetargu: 

a) z przeznaczeniem MNU (realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli), położone w Łukowie przy:  

ul. Farnej, ul. Jana Pawła II, ul. Polnej, o łącznej powierzchni 0,1201 ha na kwotę 

238 700 zł netto (293 601 zł brutto); 

b) z przeznaczeniem MWU i UH (realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli oraz tereny usług handlu), 

położona w Łukowie przy ul. Świderskiej o powierzchni 0,2524 ha na kwotę 

340 100 zł netto (418 323 zł brutto); 

c) z przeznaczeniem P (realizacja i utrzymanie obiektów produkcyjnych, składów  

i magazynów), położone w Łukowie przy ul. Łąkowej i przy ul. Strzelniczej  

o łącznej powierzchni 2,3769 ha na kwotę 1 360 500 zł netto (1 557 725 zł brutto);  

d) 42 działki z przeznaczeniem ML (teren zabudowy letniskowej), położone  

w Łukowie przy ul. Wypoczynkowej o łącznej powierzchni 2,4272 ha na kwotę 

1 819 080 zł netto (2 237 468,40 zł brutto); 

e) z przeznaczeniem U, UT (realizacja i utrzymanie usług, w tym hoteli oraz 

realizacja usług turystyki i wypoczynku), położona w Łukowie przy 

ul. Wypoczynkowej  

o powierzchni 0,9594 ha na kwotę 1 536 000 zł; 

 

2) w drodze bezprzetargowej: 

a) z przeznaczeniem U (realizacja usług sakralnych i kościelnych), położona 

w Łukowie przy Al. Ryszarda Kaczorowskiego o powierzchni 0,0700 ha na kwotę 

8 630 zł netto (10 614,90 zł brutto); 

3) darowizna: 

a) z przeznaczeniem KDG (realizacja i utrzymanie drogi publicznej klasy drogi 

głównej), położona w Łukowie przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego  

o powierzchni 0,0170 ha. 
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UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 

1. W roku 2018 w trybie art. 32 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, zbyto prawo własności na rzecz użytkownika wieczystego dla  

1 nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Międzyrzeckiej oznaczonej w ewidencji 

gruntów Miasta Łuków jako działka Nr 7955/1 o pow. 0,5258 ha przeznaczonej  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zabudowę usługową (m. in. 

handel, rzemiosło, usługi komercyjne, usługi użyteczności publicznej, usługi 

nieuciążliwe, hotelarstwo, usługi motoryzacyjne, w tym stacje paliw, stacje 

diagnostyczne i myjnie oraz inne nie powodujące negatywnego oddziaływania)  

i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczoną na rysunku planu symbolem 

UMN2. Wartość ww. nieruchomości ustalona została na kwotę 111 210 zł i na wniosek 

użytkownika wieczystego rozłożona została na 4 raty w następujący sposób: 

1) I rata w kwocie 36 210 zł wpłacona została przed zawarciem umowy przenoszącej 

własność nieruchomości; 

2) II rata w kwocie 25 000 zł wraz z odsetkami w wysokości 715,58 zł wpłacona została 

w terminie do dnia 31.12.2018 r.; 

3) III rata w kwocie 25 000 zł wraz z odsetkami płatna w terminie do dnia 30.06.2019 

r.; 

4) IV rata w kwocie 25 000 zł wraz z odsetkami płatna w terminie do dnia 31.12.2019 r. 

W związku z powyższym dochód Miasta Łuków z tytułu zbycia prawa własności na 

rzecz użytkownika wieczystego ww. nieruchomości w 2018 r. wyniósł 61 210 zł. 

2. W roku 2018 na podstawie art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 2, ust. 2-3, art. 4 ust. 1-2, ust. 7 

pkt 2, ust. 11a, ust. 15-17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz Uchwały  

Nr XLVIII/544/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 30 października 2014 roku w sprawie 

określenia warunków udzielania bonifikat oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty 

od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 19 listopada 2014 r. poz. 3715), 

przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dwóch 

nieruchomości gruntowych będących własnością Miasta Łuków: 

a) nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki Nr 5611/210 o pow. 

0,0435 i Nr 5611/517 o pow. 0,0043, położonej w Łukowie przy ul. Broniewskiego, 

przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na realizację  

i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej, oznaczonej na 

rysunku planu symbolem MNI23; dochód Miasta Łuków z tego tytułu wyniósł 2 580 

zł; 

b) nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 5726/71 o pow. 

0,0143 ha, położonej w Łukowie przy ul. Ławeckiej, przeznaczonej w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego na realizację i utrzymanie zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli, oznaczonej na 

rysunku planu symbolem MNU12; dochód Miasta Łuków z tego tytułu wyniósł  

529 zł.  
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NABYCIA I ODSZKODOWANIA 

W 2018 roku Miasto Łuków nabyło 1 nieruchomość niezabudowaną położoną 

w Łukowie przy ul. Sienkiewicza o powierzchni 0.0013 ha na kwotę 1 950,00 zł. Nabyta 

nieruchomość przeznaczona jest pod przebudowę skrzyżowania ulicy Żeromskiego z ulicą 

Sienkiewicza. 

Na dzień 30 listopada 2018 roku wysokość niewypłaconych odszkodowań za grunty, 

które przeszły na własność Miasta Łuków: 

1) zgodnie z art. 98 ust. 1 ustaw z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,  

tj. pod drogi publiczne lub poszerzenie dróg istniejących (położone m.in. przy  

ul. Siedleckiej, Jana Pawła II, Królik, Cieszkowizna, Południowej), 

2) w trybie tzw. specustawy drogowej położonych przy ul. Polnej  

stanowiła kwotę 748 903,67 zł. 

Dodać należy, że kwota ta nie wyczerpuje zobowiązań Miasta Łuków z tytułu wypłaty 

odszkodowań za grunty, które przeszły na własność Miasta Łuków pod drogi publiczne 

gminne z nieruchomości, których podział był wykonywany na wniosek właściciela. 

Ponadto w 2018 roku wypłacono odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi 

publiczne gminne, które przeszły na własność Miasta Łuków z nieruchomości, której podział 

został dokonany na wniosek właściciela: 

a) na podstawie umowy cywilno-prawnej – 1 działka położona w Łukowie przy  

ul. Kryńskiego o powierzchni 0.0248 ha na kwotę 22 320,00  zł, 

b) na podstawie decyzji Starosty Łukowskiego – 2 działki położone w Łukowie przy  

ul. Królik o łącznej powierzchni 0,0525 ha na kwotę 60 909,00 zł. 

Na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, w 2018 roku Miasto 

Łuków przyznało nieruchomości zamienne położone w Łukowie: 

1) w pobliżu ul. Zagrodowej o łącznej powierzchni 0,3360 ha w ramach odszkodowania za 

nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Miasta Łuków z przeznaczeniem pod drogi 

publiczne gminne, położone w Łukowie w pobliżu ulicy Zagrodowej o łącznej 

powierzchni 0,2692 ha, 

2)  przy ul. Kiernickich pow. 0,1283 ha w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą  

z mocy prawa na rzecz Miasta Łuków z przeznaczeniem pod drogę miejską położoną  

w Łukowie przy ul. Kiernickich o łącznej pow. 0,0292 ha. 

Różnice między wartością nieruchomości przeznaczonych pod drogi a wartością 

nieruchomości zamiennych wyrównano przez dopłatę pieniężną. 

 

UMOWY DZIERŻAWY, UŻYTKOWANIA 

Miasto Łuków ma zawartych łącznie 391 umów dzierżawy, na które składa się: 

1) 280 umów na dzierżawę gruntu pod garażami, położonego w Łukowie przy ulicach:  

Ks. St. Brzóski, Spokojnej, Kościelnej; 

2) 28 umów na dzierżawę gruntu przeznaczonego na handel i usługi, położonego  

w Łukowie m.in. przy ulicach: Dr Dmocha, Stawki, 700-Lecia, Józefa Piłsudskiego,  

Ks. Stefana Wyszyńskiego; 

3) 70 umów na dzierżawę gruntu rolnego położonego w Łukowie w strefach 

peryferyjnych miasta, m.in. przy ulicach: Świderskiej, Radzyńskiej, Glinki, Królik, 

Sochacz, Żelechowskiej, Polnej; 
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4) 13 umów na dzierżawę gruntu na inne cele, np. z tytułu przygrodzenia gruntu 

miejskiego do posesji dzierżawcy, w celu dojazdu do posesji dzierżawcy, jako 

zaplecze budowy, 

5) 2 umowy na dzierżawę gruntu pod obiekty i urządzenia telekomunikacyjne. 

Dochód Miasta Łuków z tytułu czynszu dzierżawnego w 2018 roku wyniósł  

80 226,41 zł (bez podatku VAT). W 2018 roku zawarto lub przedłużono 152 umowy na 

dzierżawę gruntów komunalnych. 

Miasto Łuków ma również zawarte umowy nieodpłatnego użytkowania gruntów 

położonych przy ulicach: Wyszyńskiego, Browarnej, Siedleckiej, u zbiegu ul. Warszawskiej  

i ul. Dr Rogalińskiego, pomiędzy ul. Warszawską a Al. Wojska Polskiego nad rzeką Krzną  

z miejskimi jednostkami organizacyjnymi na cele statutowe, tj. Łukowskim Ośrodkiem 

Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Ponadto Miasto 

Łuków jest stroną umowy użyczenia gruntu z Powiatem Łukowskim w celu wykonania 

przebudowy istniejącego przyłącza wodociągowego oraz wykonania nowego przyłącza 

kanalizacji deszczowej w związku z inwestycją pn. „Przebudowa i rozbudowa SP ZOZ  

w Łukowie-Szpitala św. Tadeusza w Łukowie o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem  

i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem dla helikopterów na dachu”.  

Na terenie miasta znajdują się grunty stanowiące własność Miasta Łuków użytkowane 

nieodpłatnie przez ogrody działkowe, położone przy ul. B. Prusa, nad rzeką Krzną oraz przy  

ul. Parkowej oddane w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców Stowarzyszeniu 

Ogrodowemu w Warszawie na czas nieokreślony na podstawie decyzji administracyjnych  

w oparciu o ustawę z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.  

Ponadto Miasto Łuków oddało w zarządzanie na okres do dnia 31 grudnia 2019 roku 

Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Łukowie tzw. obiekt „Zimna Woda” położony przy 

ul. Wypoczynkowej (oprócz gruntu pod budynkiem hotelowym i wokół niego oraz gruntów 

sprzedanych pod zabudowę letniskową) oraz na okres do dnia 24 lipca 2026 roku grunt pod 

boisko przy zbiegu ulic: Michała Wołodyjowskiego i Franciszka Wilczyńskiego. 

Informuję również, że na podstawie umów dzierżawy, Miasto Łuków wydzierżawia:  

1) grunt stanowiący ciąg pieszy z kładką na rzece Krzna łączącą park miejski z ulicą 

Browarną. Z tego tytułu kwartalnie uiszcza czynsz, który w 2018 roku wyniósł 6 120,00 zł,  

2) grunt przeznaczony pod budowę „drogi rowerowej nad Krzną wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą” położony pomiędzy ul. Warszawską a Al. Wojska Polskiego wzdłuż rzeki 

Krzny. Czynsz dzierżawny z tego tytułu za 2018 rok wyniósł 1666,67 zł. 

 

REGULACJA STANÓW PRAWNYCH 

W 2018 roku trwały intensywne prace zmierzające do uregulowania stanów prawnych 

gruntów zajętych między innymi pod ulice miejskie.  

Wskutek tych prac Wydział Prawny wniósł do Sądu Rejonowego w Łukowie wnioski  

o nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie na rzecz Skarbu Państwa lub Miasta 

Łuków obejmujące ulice: Jeżynową, Kryńskiego, Partyzantów, Spokojną i Krótką. Ponadto 

kontynuowane były postępowania sądowe mające na celu regulację stanu prawnego 

nieruchomości obejmujących ulice miejskie rozpoczęte w 2016 i 2017 r. W tym trybie nabyto 

własność nieruchomości stanowiących przebieg ulic miejskich Zaokręgiem, Pastewnik, 

Kasprowicza, Kwiatkowskiego, Partyzantów, Spokojna, Krótka, natomiast regulacja stanu 
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prawnego nieruchomości stanowiących przebieg ulic Jeżynowej, Kryńskiego, Wilczyńskiego, 

Zdanowskiego oraz część nieruchomości zajętej pod ulicę Kanałową nadal stanowi przedmiot 

postępowań toczących się przed Sądem Rejonowym w Łukowie. 

W IV kwartale 2018 roku zakończyło się postępowanie prowadzone na podstawie  

art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy 

reformujące administrację publiczną o stwierdzenie w drodze decyzji administracyjnej,  

że części nieruchomości położonych przy ul. Patoki w Łukowie, będące we władaniu Gminy 

Miejskiej Łuków z dniem 1 stycznia 1999 r. stały się jej własnością. Miasto Łuków nabyło  

w ten sposób 16 działek o łącznej powierzchni 0,0572 ha. 

Jednocześnie prowadzono nabywanie gruntów rolnych drogą komunalizacji. W taki 

sposób nabyto łącznie 7 działek ewidencyjnych o powierzchni 1,0085 ha. 

 

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI 

W 2018 roku dokonano podziału geodezyjnego 4 działek stanowiących 

własność Miasta Łuków. Na ten cel wydano z budżetu Miasta Łuków kwotę w wysokości  

11 000 zł.  

Podziału działek dokonano między innymi w celu wydzielenia dróg 

miejskich zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Łuków 

oraz w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży (działki przy ul. Strzelniczej 

i ul. Konwiktorskiej). 

Ponadto dokonano podziału geodezyjnego działki stanowiącej własność osób 

fizycznych w celu wydzielenia i nabycia przez Miasto Łuków działki pod przebudowę 

skrzyżowania ulicy Żeromskiego z ulicą Sienkiewicza. Na ten cel wydano z budżetu Miasta 

Łuków kwotę w wysokości 2 500 zł. 

 

ZWROTY NIERUCHOMOŚCI 

Przed Starostą Powiatu w Łukowie prowadzone są postępowania w sprawie zwrotu 

wywłaszczonych nieruchomości, stanowiących obecnie własność Miasta Łuków, położonych 

w Łukowie: 

1) przy ul. Parkowej (w dniu 14.03.2019 r. Burmistrz Miasta Łuków złożył odwołanie od 

decyzji Starosty do Wojewody Lubelskiego), 

2) przy ul. Ks. Brzóski (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uchylił decyzję 

Wojewody Lubelskiego o odmowie zwrotu), 

3) przy ul. Kiernickich (Wojewoda wyznaczył termin na załatwienie sprawy do dnia 20 maja 

2019 r.), 

4) w pobliżu ul. Stodolnej (w dniu 29.05.2018 r. Burmistrz Miasta Łuków złożył odwołanie 

od decyzji Starosty do Wojewody Lubelskiego). 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA POZBAWIENIA CHARAKTERU OCHRONNEGO 

LASU ORAZ WYŁĄCZENIA GRUNTÓW LEŚNYCH Z PRODUKCJI LEŚNEJ 

 

Decyzją Starosty Łukowskiego Nr ROŚ.6160.62.2018-3 z dnia 23.02.2018 r. 

pozbawiono charakteru ochronnego las niestanowiący własności Skarbu Państwa  
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o powierzchni 4,5485 ha położony nad zalewem Zimna Woda. Na dzień wydawania decyzji, 

działki stanowiące tereny leśne były własnością Miasta Łuków, na dzień dzisiejszy tylko 

działki stanowiące drogi i otoczenie zbiornika pozostały własnością Miasta Łuków. 

W 2018 roku Miasto Łuków, na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Warszawie, uzyskało zezwolenie na wyłączenie gruntów leśnych  

z produkcji leśnej o powierzchni 0,6154 ha stanowiących część działki nr 8864/5 oraz działki 

nr 8864/27 i nr 8864/28 położonych w Łukowie przy ul. Wypoczynkowej. 

 

4. Działalność orzecznicza Burmistrza 

Prowadzone przez Wydział postępowania administracyjne są zgodne z wymaganiami 

norm prawnych i na podstawie obowiązujących przepisów prawa uwzględniają żądania 

zainteresowanych stron. Postępowania w tut. Wydziale prowadzone były terminowo, nie 

wpłynęły skargi i wnioski. 

W związku z reformą systemu edukacji, w 2018 roku Burmistrz Miasta Łuków prowadził 

na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: 

1) postępowanie administracyjne w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na 

rzecz Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bronisława Chącińskiego w Łukowie i ustanowienia 

trwałego zarządu na rzecz Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Bronisława Chącińskiego w Łukowie, 

2) postępowanie administracyjne w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na 

rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie  

i ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukowie.  

Postępowania zakończone zostały wydaniem decyzji w przedmiocie sprawy. 

 

Ponadto, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 

Burmistrz Miasta Łuków: 

1) prowadził 4 postępowania w sprawie aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. 

Jeden użytkownik wieczysty odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 

jednak jego wniosek został oddalony, 

2) wydał 25 decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości oraz dwa 

postanowienia opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości. 

 

W 2018 roku Burmistrz Miasta Łuków, na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 83 z późn. zm.), prowadził 3 postępowania administracyjne w sprawie 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na wniosek 

użytkowników wieczystych. Dwa postępowania zakończono wydaniem decyzji w sprawie 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jedno umorzono  

ze względu na wycofanie wniosku przez użytkownika wieczystego. 

Ponadto w 2018 roku wpłynęło 1 zażalenie na postanowienie Burmistrza Miasta Łuków 

dotyczące odmowy wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Burmistrza 

Miasta Łuków zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości (do dnia dzisiejszego brak 

rozstrzygnięcia). 
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10.  Wydział Inwestycji  

Wydział Inwestycji funkcjonował w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Łuków jako 

samodzielny wydział od 01.01.2018 r. do 08.08.2018 r. Zarządzeniem Nr 101/2018 z dnia  

25 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym,  

które weszło w życie od dnia 09.08.2018 r. połączono Wydział Inwestycji i Wydział Promocji  

w Wydział Inwestycji i Promocji. Taki stan organizacyjny obowiązywał do dnia 10.12.2018 r. 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 153/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie nadania 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Łuków obowiązującym od dnia 11 grudnia 

2018 r. wydział funkcjonuje jako Wydział Inwestycji. 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2018 Naczelnika Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Łuków  

z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia organizacji wewnętrznej Wydziału 

Inwestycji Urzędu Miasta Łuków w wydziale poza stanowiskiem urzędniczym kierowniczym 

Naczelnika Wydziału utworzono trzy stanowiska ds. inwestycji. Ww. stanowiskom pracy 

przypisano następujące zadania: 

 

1. Opracowywanie materiałów planistycznych do budżety miasta w zakresie planowanych 

inwestycji wraz z zestawieniem wniosków składanych przez radnych Miasta 

oraz mieszkańców. 

2. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków 

pozabudżetowych. 

3. Opracowywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego w zakresie inwestycji. 

4. Przygotowywanie założeń do opracowania koncepcji i dokumentacji technicznych. 

5. Uczestnictwo w procesie przygotowania dokumentacji technicznej, realizacji zadania 

i jego rozliczenia finansowego. 

6. Aktualizowanie kosztorysów inwestorskich. 

7. Rozliczanie finansowe inwestycji współfinansowanych ze środków pozabudżetowych. 

8. Uczestnictwo w odbiorach wykonanych robót. 

9. Występowanie w sprawie pozwoleń na budowę oraz pozwoleń na użytkowanie obiektów 

budowlanych. 

10. Koordynacja procesu inwestycyjnego, w tym zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad 

realizacją zadania inwestycyjnego, uczestnictwo w radach budowy, sporządzenie 
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protokołów z narad oraz kontrola budów pod kątem zgodności realizacji 

z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

11. Przygotowywanie harmonogramów rzeczowo-finansowych inwestycji. 

12. Uczestnictwo w przeglądach okresowych i gwarancyjnych na zrealizowanych obiektach. 

13. Sporządzanie dokumentów niezbędnych do przekazania zrealizowanych obiektów 

zarządcy. 

14. Współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie przeprowadzenia kontroli podatników 

z terenu miasta. 

15. Redagowanie informacji posiadanych i wytwarzanych przez Wydział Inwestycji dla 

zespołu BIP. 

16. Prowadzenie spraw z zakresu czynności w elektronicznym systemie obiegu dokumentów. 

17. Wykowywanie, wydawanych przez bezpośredniego przełożonego, innych poleceń 

służbowych związanych ze świadczoną pracą. 

 

Wydział Inwestycji zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/337/2017 Rady Miasta Łuków z dnia  

15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, z późniejszymi zmianami, 

realizował nw. zadania inwestycyjne: 

 

1. Opracowanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Świderskiej w m. 

Łuków. 

 

Dnia 30 stycznia 2018 r. zawarta została umowa z Zarządem Województwa Lubelskiego  

o przyjęciu pomocy rzeczowej w formie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania. 

W dniu 30 stycznia 2018 r. podpisana została umowa z Zakładem Usług Inżynieryjnych 

DROPLAN Andrzej Świerczewski z siedzibą w Łukowie na kwotę 55 000,00  zł, z terminem 

wykonania do dnia 15 maja 2018 r. W dniu 15 maja 2018 r. odebrano dokumentację zgodnie 

z terminem umownym. W dniu 23 maja przekazano komplet dokumentów do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Lublinie celem przygotowania inwestycji do realizacji. Zakres 

przygotowania inwestycji do realizacji leżący po stronie Miasta Łuków został zrealizowany. 

Dokumentacja stanowi pomoc rzeczową dla Województwa Lubelskiego. 

 

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na realizację zadania inwestycyjnego: 

„Budowa małej obwodnicy miasta Łuków o długości 0,9 km - III etap”. 

 



 

 

174 

 

Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego w kwocie 2 500 000,00 zł w formie dotacji 

celowej na wykonanie robót budowlanych w ramach ww. inwestycji, zgodnie z umową  

nr ON.032.162.2018 z dnia 6 lipca 2018 r.  Inwestycja zrealizowana. 

 

3. Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na realizację zadania inwestycyjnego: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1375L Łuków ul. Ks. Jerzego Popiełuszki”. 

 

Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego w kwocie 600 000,00 zł w formie dotacji 

celowej na wykonanie robót budowlanych w ramach ww. inwestycji, zgodnie z umową  

nr ON.032.253.2018 z dnia 9 października 2018 r. Inwestycja zrealizowana. 

 

4. Budowa drogi rowerowej nad Krzną wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

 

Kwota 1 500,00 zł zaplanowana została na dokonanie opłaty przyłączeniowej oświetlenia na 

drodze rowerowej. W związku z brakiem realizacji przyłącza przez PGE Dystrybucja S.A. nie 

dokonano opłaty w 2018 r. 

Zadanie było realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie. Informacja o inwestycji 

w raporcie ZDM. Zrealizowano dofinansowanie w kwocie 236 400,00 zł ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

 

5. Opracowanie dokumentacji na budowę połączeń dróg miejskich z drogą powiatową - małą 

obwodnicą miasta Łuków. 

 

Zadanie zrealizowane w 2017 r. Ze względu na przedłużającą się procedurę wydania decyzji 

o pozwoleniu na budowę, wynikającą ze stanu prawnego uregulowania tytułu własności 

działek, zgodnie z umową z Wykonawcą, rozliczenie finansowe zadania nastąpiło w 2018 r. 

w kwocie 13 899,00 zł. 

 

6. Budowa ul. Polnej w m. Łuków. 

 

W dniu 10 maja 2018 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych 

Lubartów S.A. z siedzibą w Lubartowie na kwotę 1 977 674,12 zł z terminem realizacji  

do 21 sierpnia 2018 r. Inwestycja została zakończona w terminie. Zadanie zrealizowane. 

Powstała ulica o szerokości 6,0 m wraz z chodnikiem oraz z ciągiem pieszo-rowerowym,  
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a także 30 stanowisk słupowych oświetlenia ulicznego, 3 skrzyżowania, w tym  

2 skrzyżowania wyniesione. Łączne wydatki na inwestycję 1 981 686,12 zł. Zadanie 

zrealizowane przy udziale dotacji z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej  

i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 988 837,00 zł. 

 

7. Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Słonecznej w Łukowie. 

 

W dniu 26 czerwca podpisana została umowa z Zakładem Usług Inżynieryjnych DROPLAN 

Andrzej Świerczewski z siedzibą w Łukowie na opracowanie dokumentacji projektowej. 

Termin wykonania do dnia 14.12.2018 r. Dokumentację techniczną na budowę opracowano  

w terminie. Wartość umowna wyniosła 30 000,00 zł.  

 

8. Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Kondrackiego w Łukowie. 

 

W dniu 2 sierpnia 2018 r. podpisana została umowa z firmą Usługi Projektowe i Wykonawcze 

Drogowe Tomasz Polkowski z siedzibą w Łukowie na opracowanie dokumentacji 

projektowej. Termin wykonania do dnia 14.12.2018 r. Wartość umowna wyniosła 22 100,00 

zł. Dokumentację techniczną opracowano. Naliczono karę umowną w kwocie 331,50 zł  

za nieterminowe wykonanie zadania. 

 

9. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Browarnej, Laskowskiego i Kanałowej  

w m. Łuków. 

 

Zadanie zrealizowane. W dniu 2 sierpnia 2018 r. podpisana została umowa z Zakładem Usług 

Inżynieryjnych DROPLAN Andrzej Świerczewski z siedzibą w Łukowie na opracowanie 

dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 14 września 2018 r. Dokumentacja 

wpłynęła do Wydziału w terminie umownym. Kwota zadania to 50 000,00 zł. 

 

10. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie. 

 

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonane roboty budowlane wraz z dokumentacją 

powykonawczą zostały przekazane w formie środka trwałego pod zarząd Szkoły 

Podstawowej Nr 5 w Łukowie. 
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Plan wydatków w kwocie: 2 987 856,00 zł (dział 801 rozdział 80101 § 6058) został 

wykonany w kwocie: 2 901 765,38 zł. Kwota 2 987 856,00 zł stanowiła wysokość przyznanej 

dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Realizacja inwestycji przez 

Wykonawcę robót - PUH WA-PIS Eugeniusz Walo wyłonionego w przetargu 

nieograniczonym na podstawie zawartej umowy nr ZP.272.1.2018 z dn. 05.02.2018 r. Kwota 

w wysokości 2 901 765,38 zł (w tym: zapłata za wykonane roboty budowlane będące kosztem 

kwalifikowanym 2 722 238,72 zł oraz zapłata za wykonane roboty budowlane będące pomocą 

de minimis 179 526,66 zł) stanowi zapłatę za wykonane roboty budowlane będące robotami 

kwalifikowanymi i jest dotacją celową ostatecznie otrzymaną ze środków Unii Europejskiej. 

 

Plan wydatków własnych w kwocie: 2 086 985,62 zł (dział 801, rozdział 80101, § 6059) 

został wykonany w kwocie: 2 062 186,62 zł. Inwestycję zrealizował ww. Wykonawca robót. 

Kwota 2 037 234,62 zł stanowi zapłatę za wykonane roboty budowlane, powyższa kwota 

stanowi wkład własny Miasta do przyznanej dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata  

2014 -2020. Za kwotę 1 000,00 zł wykonana została tablica informacyjna o realizacji projektu 

w ramach dofinansowania ze środków unijnych. Kwota 20 000,00 zł stanowi wynagrodzenie  

za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w trzech branżach budowlanych. 

Za kwotę 2 952,00 zł zostało opracowane świadectwo energetyczne dla budynku poddanego 

termomodernizacji. Za kwotę 1 000,00 zł wykonana została tablica pamiątkowa z realizacji 

projektu w ramach dofinansowania ze środków unijnych. 

 

Wykonawcę robót PUH WA-PIS Eugeniusz Walo wykonał przedmiot umowy w terminie. 

Wartość robót to kwota 4 939 000, 00 zł. 

 

11. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez dostawę i montaż instalacji 

solarnych i fotowoltaicznych na terenie Miasta Łuków. 

 

Wydatkowano kwotę  41 616,17 zł stanowiącą koszt związany z zarządzaniem projektem oraz 

z wykonaniem tablicy informacyjnej dla projektu. W związku z rezygnacją mieszkańców 

Miasta z udziału w projekcie i brakiem zainteresowania w naborach uzupełniających 

zrezygnowano z realizacji zadania. 
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12. Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne. 

 

W dniu 30 lipca 2018 r. zawarta została umowa z Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST 

Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na realizację zadania. Wartość umowna to kwota 

2 447 700,00 zł. Termin realizacji do 15 października 2018 r. W ramach inwestycji 

przewidziano wymianę 1 350 lamp oświetleniowych oraz 60 szaf sterowania oświetleniem. 

Zadania nie zakończono. W 2018 r. naliczono 2 500,00 zł kary umownej za odstąpienie  

od umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową nr ZP.272.1.24.2018 z dnia 

27 lipca 2018 r. zawartą z firmą ELGREKO Dębowski Grzegorz, ul. Kościelna 5A, 21-400 

Łuków. W 2018 r. wydatkowano kwotę 25 600,00 zł, co stanowiło zapłatę za pełnienie 

nadzoru inwestorskiego oraz wykonanie tablicy informacyjnej projektu. Ze względu na 

niewykonanie pełnego zakresu umownego i spór z Wykonawcą rozliczenie zadania nastąpi  

w 2019 r. 

 

13. Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Warszawskiej  

w Łukowie. 

 

W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji z Generalną Dyrekcją Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie oraz faktem, iż nie stanowi, to winy Wykonawcy 

dokumentacji, Miasto Łuków w dniu 30 listopada 2018 r. aneksowało termin umowny 

wykonania projektu do dnia 28 grudnia 2018 r. Wykonawca nie dostarczył dokumentacji  

w 2018 r. Rozliczenie zadania nastąpi w 2019 r. Wartość umowna dokumentacji, to kwota 

23 370,00 zł. 

 

14. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Łuków - Zalew Zimna Woda oraz budowa 

infrastruktury na cele społeczne. 

 

Kontynuacja realizacji zadania z 2017 r. Realizacja robót przez firmę wyłonioną w drodze 

przetargu nieograniczonego na podstawie zawartej umowy nr ZP.272.3.2017  

z dn. 05.06.2017 r. na wykonanie robót budowlanych obejmujących swym zakresem  

Etap I realizacji zadania oraz na podstawie zawartej umowy nr ZP.272.3.2018  

z dn. 02.03.2018 r. na wykonanie robót budowlanych obejmujących swym zakresem Etap II. 

W 2018 r. dokonano rozliczenia finansowego w wysokości 2 699 963,69 zł za wykonane 

roboty budowlane dotyczące Etapu I (w tym: złożona została cząstkowa deklaracja Vat-7,  
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z tytułu czego nastąpił zwrot podatku VAT w wysokości 3 843,61 zł) oraz w wysokości 

520 114,12 zł za wykonane roboty budowlane dotyczące Etapu II. Kwota 43 703,76 zł 

stanowi karę za nie wykonanie robót budowlanych (Etap I) przez Wykonawcę robót  

w umownym terminie. Kwota 20 000 zł stanowi wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją wykonanych w 2017 i 2018 r. robót budowlanych (Etap I) przez 

osobę uprawnioną na podstawie zawartej umowy w dn. 2 czerwca 2017 r. Kwota 3 000 zł 

stanowi wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-

budowlanej nad realizacją wykonanych w 2018 r. robót budowlanych (Etap II) przez osobę 

uprawnioną na podstawie zawartej umowy w dn. 8 marca 2018 r. Kwota 500 zł stanowi 

wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad realizacją 

wykonanych w 2018 r. robót budowlanych (Etap II) przez osobę uprawnioną na podstawie 

zawartej umowy w dn. 8 marca 2018 r. W dniu 13 lutego 2018 r. zawarta została umowa  

o dzieło na opracowanie audytu energetycznego dla budynku magazynowego oraz dla 

budynku świetlico-stołówki zlokalizowanych na terenie Zalewu Zimna Woda.  

Kwota 4 280,00 zł stanowi wynagrodzenie za opracowanie audytu, zaś 720 zł stanowi 

Podatek PIT-4 poniesiony z tytułu dokonania zlecenia. Kwota 18 009,50 zł stanowi 

wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dwóch budynków  

z toaletami publicznymi na podstawie zawartej umowy w 2017 r. Zaś kwota 1 890,50 zł 

stanowi karę z tytułu nie dotrzymania terminu realizacji przez firmę realizującą zlecenie. 

Kwota 1 230,00 zł stanowi wynagrodzenie za sporządzenie dokumentacji geotechnicznej 

gruntu pod realizację zaplanowaną na terenie Zalewu Zimna Woda w Łukowie na podstawie 

zlecenia z dn. 20.07.2018 r. Kwota 947,10 zł stanowi zapłatę za wykonanie tablicy 

informacyjnej dla realizacji zakresu rzeczowego robót przy udziale pożyczki z WFOŚiGW. 

Kwota 325,00 zł stanowi opłatę za wydaną opinię sanitarną przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Łukowie na podstawie decyzji nr ONS.NZ.703.41/18  

z dn. 27.06.2018 r. 

  

15. Odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej prowadząca do rozwiązania 

zdiagnozowanych problemów społecznych w mieście Łuków. 

 

Zaplanowana do wydatkowania kwota w wysokości 326 395,00 zł stanowiła wysokość 

planowanej dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 w związku ze złożonym 

wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Odnowa zdegradowanej 
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przestrzeni miejskiej prowadząca do rozwiązania zdiagnozowanych problemów społecznych 

w mieście Łuków”. W 2018 r. na realizację zadania nie zostało przyznane dofinansowanie  

z uwagi na wydłużoną procedurę oceny złożonego wniosku. 

 

Zaplanowana do wydatkowania kwota w wysokości 234 756,00 zł stanowić miała wkład 

własny Miasta Łuków do planowanej dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020  

w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Odnowa 

zdegradowanej przestrzeni miejskiej prowadząca do rozwiązania zdiagnozowanych 

problemów społecznych w mieście Łuków”. W 2018 r. na realizację zadania nie zostało 

przyznane dofinansowanie tym samym nie rozpoczęto jego realizacji. 

 

16. Koszty postępowania. 

 

Wydatkowano kwotę 1 173,40 zł, co stanowiło wynagrodzenie mediatora w postępowaniu 

mediacyjnym z firmą Profil Sp. z o.o. dotyczącym wysokości naliczonych kar umownych  

za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. 

 

17. Budowa systemu podgrzewania wody na pływalni letniej Delfin w Łukowie. 

 

W dniu 8 stycznia 2018 r. podpisana została umowa z firmą EKO SUKCES Maciej Jabłoński 

z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim na wykonanie dokumentacji dla zadania za kwotę 

8 000,00 zł. Termin umowny do dnia 5 lutego 2018 r. został przekroczony o 21 dni i zostały 

naliczone kary umowne w kwocie 840,00 zł. 

 

W dniu 11 kwietnia 2018 r. podpisana została umowa z firmą AZEnergia Damian 

Dobrowolski z siedzibą w Łukowie na budowę systemu. Wartość umowna zadania wynosiła 

329 162,91 zł. Termin realizacji 5 czerwca 2018 r. został dotrzymany. 

 

Łącznie wydatki budżetu (pomniejszone o VAT) w kwocie 276 096,19 zł posłużyły  

na sfinansowanie dokumentacji technicznej zadania oraz wykonania robót budowlanych 

obejmujących swym zakresem budowę dwóch pomp ciepła systemu powietrze-woda wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą oraz nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i sanitarnej. 
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18. Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy pływalni Delfinek w Łukowie. 

 

Wykonawca nie dostarczył dokumentacji w 2018 r. dla zadania o wartości 148 000,00 zł. 

Rozliczenie zadania nastąpi w 2019 r. 

 

19. Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Konstytucji 3-Maja w Łukowie. 

 

Za kwotę 97 507,54 zł wykonane zostały roboty budowlane obejmujące dostawę i montaż 

urządzeń sprawnościowych oraz siłowni plenerowej, ogrodzenia, urządzeń rekreacyjnych  

i komunalnych w ramach zawartej umowy nr ZP.272.7.2018 z dn. 24.09.2018 r. oraz aneksu 

nr 1 z dnia 31.10.2018 r. Kwota 1 384,46 zł stanowi karę za nie wykonanie robót 

budowlanych przez Wykonawcę robót w umownym terminie. 

 

20. Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Międzyrzeckiej w Łukowie. 

 

Za kwotę 71 292,88 zł wykonane zostały roboty budowlane obejmujące dostawę i montaż 

urządzeń sprawnościowych oraz siłowni plenerowej, ogrodzenia, urządzeń rekreacyjnych  

i komunalnych w ramach zawartej umowy nr ZP.272.8.2018 z dn. 24.09.2018 r. oraz aneksu 

nr 1 z dnia 31.10.2018 r. Kwota 4 229,12 zł stanowi karę umowną za nie wykonanie robót 

budowlanych przez Wykonawcę robót w umownym terminie. 

 

11. Wydział Promocji 

Do zadań Wydziału Promocji Urzędu Miasta Łuków należy:  

1. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy pozabudżetowych. 

2. Przygotowywanie propozycji wykorzystania pozyskanych środków. 

3. Nadzór nad rozliczaniem pozyskanych środków zewnętrznych. 

4. Prowadzenie sprawozdawczości i nadzór nad ewaluacją projektów dofinansowanych 

z funduszy pozabudżetowych. 

5. Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do nawiązania kontaktów z podmiotami 

gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi oraz organami samorządu terytorialnego.  

6. Podejmowanie działań na rzecz promocji miasta w zakresie ustalonym przez Radę                     

i Burmistrza. 

7.  Inicjowanie przedsięwzięć wspierających rozwój przedsiębiorczości. 
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8.  Przygotowanie i organizacja obchodów uroczystości państwowych i lokalnych. 

9.  Obsługa fotograficzna uroczystości oraz imprez istotnych dla Miasta. 

10. Opracowywanie ofert i informacji promocyjnych dotyczących Miasta przeznaczonych            

do publikacji w środkach przekazu - telewizja, internet,  prasa, radio itp. 

11. Współpraca z wydawnictwami w zakresie opracowywania tekstów do informatorów, 

broszur i wydawnictw. 

12. Gromadzenie i dokumentacja wycinków prasowych dotyczących Miasta i instytucji                        

z nim związanych. 

13. Prowadzenie polityki informacyjnej Miasta. 

14. Prowadzenie współpracy z miastami partnerskimi. 

15. Organizacja wyjazdów delegacji do miast partnerskich oraz zorganizowanej wymiany 

zagranicznej. 

16.  Prowadzenie strony internetowej Miasta. 

17. Udostępnianie instytucjom zewnętrznym danych w postaci ankiet, sprawozdań                        

i zestawień. 

18. Wyrażanie zgody na używanie symboli Miasta przez podmioty zewnętrzne. 

 

 

Do zadań Wydziału Inwestycji i Promocji Urzędu Miasta Łuków należało: 

1. Opracowywanie materiałów planistycznych do budżetu miasta w zakresie planowanych 

inwestycji wraz z zestawieniem wniosków składanych przez radnych Miasta oraz 

mieszkańców. 

2. Przygotowywanie wniosków o dofinansowywanie zadań inwestycyjnych ze środków 

pozabudżetowych. 

3. Opracowywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego w zakresie inwestycji. 

4. Przygotowywanie założeń do opracowania koncepcji i dokumentacji technicznych. 

5. Uczestnictwo w procesie przygotowania dokumentacji technicznej, realizacji zadania i jego 

rozliczenia finansowego. 

6. Aktualizowanie kosztorysów inwestorskich. 

7. Rozliczanie finansowe inwestycji współfinansowanych ze środków pozabudżetowych. 

8. Uczestnictwo w odbiorach wykonanych robót. 

9. Występowanie w sprawie pozwoleń na budowę oraz pozwoleń na użytkowanie obiektów 

budowlanych. 
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10. Koordynacja procesu inwestycyjnego, w tym zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad 

realizacją zadania inwestycyjnego, uczestnictwo w radach budowy, sporządzanie protokołów 

z narad oraz kontrola budów pod kątem zgodności realizacji z harmonogramem rzeczowo-

finansowym. 

11. Przygotowywanie harmonogramów rzeczowo-finansowych inwestycji. 

12. Uczestnictwo w przeglądach okresowych i gwarancyjnych na zrealizowanych obiektach. 

13. Sporządzanie dokumentów niezbędnych do przekazania zrealizowanych obiektów 

zarządcy. 

14. Współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie przeprowadzania kontroli podatników 

z terenu miasta. 

15. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy pozabudżetowych. 

16. Przygotowywanie propozycji wykorzystania pozyskanych środków. 

17. Nadzór nad rozliczaniem pozyskanych środków zewnętrznych. 

18. Prowadzenie sprawozdawczości i nadzór nad ewaluacją projektów dofinansowanych  

z funduszy pozabudżetowych. 

19. Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do nawiązania kontaktów z podmiotami 

gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi oraz organami samorządu terytorialnego.  

20. Podejmowanie działań na rzecz promocji miasta w zakresie ustalonym przez Radę                     

i Burmistrza. 

21.  Inicjowanie przedsięwzięć wspierających rozwój przedsiębiorczości. 

22.  Przygotowanie i organizacja obchodów uroczystości państwowych i lokalnych. 

23.  Obsługa fotograficzna uroczystości oraz imprez istotnych dla Miasta. 

24. Opracowywanie ofert i informacji promocyjnych dotyczących Miasta przeznaczonych           

do publikacji w środkach przekazu - telewizja, internet,  prasa, radio itp. 

25. Współpraca z wydawnictwami w zakresie opracowywania tekstów do informatorów, 

broszur i wydawnictw. 

26. Gromadzenie i dokumentacja wycinków prasowych dotyczących Miasta i instytucji                        

z nim związanych. 

27. Prowadzenie polityki informacyjnej Miasta. 

28. Prowadzenie współpracy z miastami partnerskimi. 

29. Organizacja wyjazdów delegacji do miast partnerskich oraz zorganizowanej wymiany 

zagranicznej. 

30.  Prowadzenie strony internetowej Miasta. 
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31. Udostępnianie instytucjom zewnętrznym danych w postaci ankiet, sprawozdań                             

i zestawień. 

32. Wyrażanie zgody na używanie symboli Miasta przez podmioty zewnętrzne. 

 

Zrealizowane w 2018 r. działania o charakterze promocyjnym za pośrednictwem 

mediów (współpraca z 9 podmiotami): 

 publikacja artykułów promocyjnych Miasta Łuków 

 publikacja w prasie informacji dotyczących Miasta Łuków 

 realizacja świadczeń promocyjnych i marketingowych na rzecz Miasta Łuków 

 realizacja materiałów telewizyjnych w telewizji informujących o pracy Burmistrza 

Miasta Łuków, Rady Miasta Łuków, Urzędu Miasta Łuków i miejskich placówek 

oświatowych w sprawach ich statutowej działalności 

 produkcja programów informacyjnych poświęconych aktualnym wydarzeniom w mieście 

Łuków 

 

Współpraca z miastami partnerskimi: Tõrva (Estonia), Voisins-le-Bretonneux 

(Francja), Lazdijai (Litwa), Baranówka (Ukraina). 

 w 2018 r. delegacja Miasta Łuków uczestniczyła w dwóch wydarzeniach w miastach 

partnerskich: „Dniach Ognia” w Tõrvie oraz „Fieście Pogranicza” w Lazdijai 

 do Łukowa z wizytą roboczą przyjechała oficjalna delegacja z Tõrvy 

 w obchodach Dni Łukowa na zaproszenie Burmistrza Miasta Łuków, wzięły udział 

delegacje z Estonii, Francji, Litwy, Ukrainy  

Ponadto w związku z planami nawiązania współpracy z miastem Sykkylven (Norwegia) 

delegacja Miasta Łuków uczestniczyła w „Dniach Sykkylven” na zaproszenie Mera Odda 

Jostein Drotninghaug. 
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Projekty finansowane ze środków zewnętrznych w 2018 r. 

Lp. Etap projektu Dane liczbowe Tytuł projektu 

1. 

Podpisane umowy 

o dofinansowanie 

projektu  

5 

 „Budowa ul. Polnej w m. Łuków”. 

 „Upowszechnianie nauki pływania 

wśród uczniów klas I-III szkół 

podstawowych z miasta Łuków - II 

edycja". 

 „Klub Seniora w Łukowie”. 

 „Budowa trasy rowerowej 

w Łukowie”. 

 „Wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii poprzez dostawę i montaż 

instalacji solarnych i fotowoltaicznych 

na terenie Miasta Łuków". 

2. Realizowane projekty  7 

 „Modernizacja instalacji oświetlenia 

ulicznego w Łukowie na 

energooszczędne”. 

 „Termomodernizacja budynku Szkoły 

Podstawowej Nr 5 w Łukowie". 

 „Klub Seniora w Łukowie”. 

 „Wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii poprzez dostawę i montaż 

instalacji solarnych i fotowoltaicznych 

na terenie Miasta Łuków". 

 „Upowszechnianie nauki pływania 

wśród uczniów klas I-III szkół 

podstawowych z miasta Łuków - II 

edycja". 

 „Budowa ul. Polnej w m. Łuków”. 

 „Budowa trasy rowerowej  

w Łukowie”. 

3. 

Projekty, których 

realizacja zakończyła 

się w 2018 r. 

4 

 „Upowszechnianie nauki pływania 

wśród uczniów klas I-III szkół 

podstawowych z miasta Łuków - II 

edycja". 

 „Budowa ul. Polnej w m. Łuków”. 

 „Budowa trasy rowerowej  

w Łukowie”. 

 „Termomodernizacja budynku Szkoły 

Podstawowej Nr 5 w Łukowie". 

 

Wydział Promocji był organizatorem poniżej wymienionych imprez:  

 „Bezpieczny Minipeleton” (3 czerwca 2018 r.)  

 „Bezpieczny peleton” w ramach „Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 

- Dzień bez samochodu (22 września 2018 r.) 
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Decyzje administracyjne: 

W związku z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły w 2018 r. 

do Urzędu Miasta Łuków, wydano 3 decyzje administracyjne Burmistrza Miasta Łuków 

dotyczące: 

1. Udostępnienia umowy nr P.0530.13.2017 – publikacja artykułu promocyjnego Miasta 

Łuków w papierowym wydaniu „Rzecz o innowacjach” w Pulsie Biznesu 

oraz świadczenia marketingowe podczas II Forum Inteligentnego Rozwoju oraz 

umowy nr P.0530.12.2017 – publikacja artykułu promocyjnego Miasta Łuków 

w papierowym wydaniu „Monitora Biznesu”, niezależnym dodatku dystrybuowanym 

z „Rzeczpospolitą”. 

2. Udostępnienia umów zawartych przez Urząd Miasta Łuków i podległe mu jednostki 

w latach 2013-2018 (65 umów) oraz faktur lub rachunków wraz z ich opisem 

wystawianych przez podmioty, z którymi zostały zawarte umowy. 

3. Udostępnienia umów zawartych z Telewizją Polską S.A. Oddział Terenowy 

w Lublinie tj. umowy nr P.0530.11.2017 – zrealizowanie trzech audycji pod roboczym 

tytułem „Magazyn Łukowski” oraz umowy nr P.2600.14.2017 – współfinansowanie 

przez Miasto Łuków kosztów produkcji i emisji audycji poświęconej obchodom 

Narodowego Święta Niepodległości, oraz udostępnienia faktur wraz z ich opisem 

wystawianych przez podmioty, z którymi zostały zawarte w/w umowy. 

 

W pierwszej decyzji administracyjnej, Burmistrz Miasta Łuków orzekł odmówić 

udostępnienia umów objętych wnioskiem. Wnioskodawca odwołał się od decyzji 

administracyjnej i sprawa została przekazana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Białej Podlaskiej. SKO wezwało Wnioskodawcę do uzupełnienia braku formalnego 

odwołania poprzez opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Samorządowe Kolegium Odwoławcze mając na 

względzie brak uzupełnienia odwołania we wskazanym terminie, zawiadomiło 

o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia. 

Odnośnie drugiej decyzji administracyjnej, Burmistrz Miasta Łuków orzekł odmówić 

udzielenia informacji publicznej w przedmiocie udostępnienia umów objętych wnioskiem. 

Wnioskodawca za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łuków zaskarżył decyzję 

administracyjną do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej.  

SKO po rozpatrzeniu odwołania wydało decyzję, w której orzekło uchylić zaskarżoną decyzję 

w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. 
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Po ponownym rozpatrzeniu sprawy, została wydana kolejna decyzja administracyjna, w której 

Burmistrz Miasta Łuków orzekł odmówić udzielenia informacji publicznej w przedmiocie 

udostępnienia dwóch umów zawartych z Telewizją Polską S.A. Oddział Terenowy w Lublinie 

oraz faktur wraz z ich opisem wystawianych przez w/w podmiot. Wnioskodawca 

za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łuków zaskarżył decyzję administracyjną 

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej. Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze po rozpatrzeniu odwołania wydało decyzję, w której orzekło uchylić zaskarżoną 

decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instacji. 

W odpowiedzi na decyzję SKO Burmistrz Miasta Łuków udostępnił zanonimizowane umowy 

objęte wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. 

 

11.1 Centrum Obsługi Inwestora 

W Wydziale Promocji działa stanowiące jego integralną część Centrum Obsługi Inwestora. 

 

Zadania Centrum Obsługi Inwestora: 

1. Prowadzenie Centrum Obsługi Inwestora dla Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej.  

2. Gromadzenie i przetwarzanie informacji z terenu objętego działaniem Centrum Obsługi 

Inwestora dla Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

3.  Udzielanie i udostępnianie informacji o warunkach i możliwościach inwestowania 

w mieście Łuków zainteresowanym osobom i instytucjom. 

4. Prace związane z tworzeniem i zapewnieniem pełnej funkcjonalności Podstrefy Łuków 

Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

5. Współpraca z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w Tarnobrzegu, Tarnobrzeską Specjalną 

Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, Polską Agencją Informacji i Inwestycji 

Zagranicznych S.A. w Warszawie, Łukowską Radą Biznesu oraz stowarzyszeniami, 

klastrami, organizacjami otoczenia biznesu, środowiskami gospodarczymi i naukowymi  

w zakresie działań służących rozwojowi gospodarczemu Miasta Łuków. 

6. Współpraca z podmiotami gospodarczymi, instytucjami i organizacjami w zakresie 

pozyskiwania inwestorów. 

7. Tworzenie i aktualizacja baz danych przedsiębiorców, inwestorów, instytucji otoczenia 

biznesu. 
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8. Wyszukiwanie w dostępnych bazach (w kraju i za granicą) informacji na temat 

potencjalnych partnerów gospodarczych. 

9. Gromadzenie informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych. 

10. Podejmowanie działań dotyczących współpracy zagranicznej w celu pozyskania 

inwestorów zagranicznych. 

11. Inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie promocji gospodarczej Miasta Łuków. 

12. Aktywny udział w inicjatywach i wydarzeniach nakierowanych na promocję regionu 

i rozwój gospodarczy Miasta Łuków. 

13. Udział w targach, misjach gospodarczych, spotkaniach branżowych. 

14. Opracowywanie ofert inwestycyjnych oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych 

dotyczących Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

15. Dystrybucja materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących Podstrefy Łuków 

Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

16. Prowadzenie portalu internetowego Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej. 

17. Organizacja przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych, w tym o charakterze 

międzynarodowym (m.in. konferencji promujących region i Miasto Łuków, imprez targowo - 

wystawienniczych oraz gospodarczych misji przyjazdowych i wyjazdowych). 

18. Monitorowanie i ewaluacja „Strategii rozwoju marki i promocji podstrefy”. 

19. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy pozabudżetowych na zadania 

związane z promocją gospodarczą Miasta Łuków.  

 

Zarządzeniem Nr 101/2018 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 25 lipca 2018 r., w strukturze 

organizacyjnej Urzędu Miasta Łuków wyodrębniony został Wydział Inwestycji i Promocji. 

W/w Wydział powstał z połączenia Wydziału Promocji i Wydziału Inwestycji i realizował 

zadania w okresie od 9 sierpnia 2018 r. do 10 grudnia 2018 r. W w/w okresie Centrum 

Obsługi Inwestora stanowiło integralną część Wydziału Inwestycji i Promocji z zadaniami 

tożsamymi, jak przed połączeniem Wydziałów. 
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12.  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,  w ramach którego działa 

stanowiący jego integralną część : Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi. 

 

   Zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:  

1. Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki komunalnej, a w szczególności: 

1)  utrzymania urządzeń komunalnych,  

2) oczyszczania miasta,  

3) utrzymania obszarów zieleni miejskiej i parków,  

4) oświetlenia ulic,  

5) grobownictwa, w tym wojennego. 

2. Prowadzenie gospodarki miejskimi zasobami mieszkaniowymi, w tym sprzedaż lokali   

mieszkalnych.  

3. Prowadzenie obsługi kancelaryjnej Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 

4. Przygotowywanie regulaminów i zasad korzystania z miejskich obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej. 

5.  Sprawowanie nadzoru nad monitoringiem miejskim. 

6.  Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z przepisami szczególnymi.  

7. Przygotowywanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości         

oraz decyzji ustalających kary pieniężne za samowolne usunięcie drzew lub krzewów. 

8. Realizacja spraw związanych z opłatą za korzystanie ze środowiska. 

9. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w tym : 

1) uzyskiwanie opinii właściwego organu państwowej inspekcji sanitarnej i regionalnego 

dyrektora ochrony środowiska, 

2) wydawanie postanowień o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania  

na środowisko i o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 

3) wydawanie postanowień o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania  

na środowisko,  

4) wydawanie postanowień o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,  
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5) prowadzenie postępowania z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięć, dla których  

wymagana jest ocena oddziaływania na środowisko. 

10. Prowadzenie spraw wynikających z prawa wodnego. 

11. Prowadzenie ewidencji pomników przyrody. 

12. Kontrola czystości nieruchomości na terenie miasta. 

13. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.  

14. Prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placów miejskich oraz nadzór nad    

oznakowaniem nieruchomości numerami porządkowymi. 

 

Wydział w imieniu Burmistrza  sprawuje nadzór  nad : 

1. Zakładem Gospodarki Lokalowej. 

2. Zarządem Dróg Miejskich. 

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska realizuje zadania wynikające z niżej 

wymienionych aktów prawnych: 

1) ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym, 

2) ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych, 

3) ustawa z dnia 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego, 

4) ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, 

5) ustawa z dnia 29.01.2004 r. -Prawo zamówień publicznych, 

6) ustawa z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 

7) ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, 

8) ustawa  z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej, 

9) ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

10) ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska, 

11) ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, 

12) ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, 

13) ustawa z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, 

14) ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne, 

15) ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 

i o zmianie Kodeksu Cywilnego, 

16) ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

17) ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, 

18) ustawa z dnia 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 

19) ustawa z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 

20) ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków, 
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21) ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych, 

22) ustawa z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, 

23) ustawa z dnia 10.04.1997 r. prawo energetyczne, 

24) ustawa z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, 

25) ustawa z dnia 28.03.1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych, 

26) ustawa z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt, 

oraz na wielu aktach wykonawczych do ww. aktów prawnych. 

 

POSTĘPOWANIA W PRZEDMIOCIE WYDANIA DECYZJI  

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH (na Terenie Podstrefy Łuków 

Tarnobrzeskiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej EUROPARK-WISŁOSAN) 

Burmistrz Miasta Łuków wydał w dniu 26.07.2018 r. decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach Nr GKO.6220.1.2018 dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali 

produkcyjnej z wielopoziomowym systemem składowania materiałów i półfabrykatów  

w Łukowie na działce Nr 11050 przy ul. Łapiguz 112 H” na wniosek złożony w dniu 

20.02.2018 r. przez Fagum Stomil Sp. z o.o. ul. Łapiguz 118, 21-400 Łuków. Decyzja została 

wydana po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie oraz Dyrektora Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Łukpol Sp. z o.o. ul. Łapiguz 

104, 21-400 Łuków w dniu 12.07.2018 r. zwróciło się do Burmistrza Miasta Łuków  

z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 

polegającego na „Budowie hali produkcyjnej z wielopoziomowym systemem składowania 

materiałów i półfabrykatów w Łukowie na działce Nr 11049 przy ul. Łapiguz”. Po analizie 

przedłożonych dokumentów w tym min. karty informacyjnej przedsięwzięcia Burmistrz 

Miasta Łuków w dniu 07.09.2018 r. wydał decyzję Nr GKO.6220.16.2018 o umorzeniu 

postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjnej  

z wielopoziomowym systemem składowania materiałów i półfabrykatów w Łukowie  

na działce Nr 11049 przy ul. Łapiguz”. Zgodnie z bilansem zabudowy poszczególnych 

obiektów łączna powierzchnia zabudowy wynosi 9 734 m
2
, czyli zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 

lit b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) przedsięwzięcie 

to nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  

na środowisko, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łuków został przyjęty Uchwałą  

Nr XX/146/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 28 kwietnia 2016 r.  

Zasadniczym elementem planu jest wyznaczenie celów strategicznych  

i szczegółowych w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia zużycia 

paliw kopalnych, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie wykorzystania 

nowoczesnych rozwiązań i technologii ograniczających emisję oraz zwiększenie udziału 
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energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Celem strategicznym Planu jest zmniejszenie 

zużycia energii oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do środowiska w obrębie 

administracyjnym miasta Łuków dzięki zarządzaniu w sposób zrównoważony dla rozwoju 

miasta i komfortu życia mieszkańców. Pod pojęciem „niskiej emisji” rozumie się przede 

wszystkim emisję pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z domowych pieców grzewczych  

i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie odbywa się w nieefektywny sposób.  

W celu skutecznego ograniczania negatywnej emisji zanieczyszczeń konieczne są inwestycje 

w tym zakresie.  

W ramach realizacji Planu Gospodarki niskoemisyjnej przeprowadzono następujące 

zadania:  

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie 

Na realizację w/w zadania Miasto Łuków pozyskało dofinansowanie z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. W ramach zadania wykonano m.in.: 

docieplenie ścian, stropów, stropodachów oraz ścian fundamentowych, wymianę stolarki 

okiennej na pięciokomorowe, częściową wymianę stolarki drzwiowej, wymianę grzejników 

c.o. wraz z termomodernizacją instalacji c.o., wykonanie żaluzji zewnętrznych fasadowych 

sali gimnastycznej, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowy 

schodów i podestów, przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz  

z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne, budowę instalacji fotowoltaicznej  

o mocy do 40 kW oraz zbudowanie systemu monitorowania i zarządzania energią. 

 - Modernizacja oświetlenia publicznego  

Miasto Łuków otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  

na lata 2014-2020, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności na realizację zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie  

na energooszczędne”. W ramach realizacji projektu wymieniono 1350 sztuk oświetlenia 

ulicznego (lampy rtęciowe i sodowe) na energooszczędne (LED). 

Działanie przyczyniło się do poprawy efektywności energetycznej systemów 

oświetlenia ulicznego. 

 

-  Budowa ścieżek rowerowych  

Wykonany został „Bulwar 100-lecia Odzyskania Niepodległości” nad rzeką Krzną  

o dł. 1,1 km. Działanie to przyczyniło się do poprawy efektywności transportu.  

 

Miasto Łuków partycypowało w kosztach budowy małej obwodnicy Miasta Łuków  

o dł. 0,9 km (droga powiatowa nr 1375L), gdzie wykonano także ścieżki rowerowe.  

Budowa ścieżki rowerowej w ul. Ks. J. Popiełuszki.  
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- Modernizacja ciepłowni i sieci ciepłowniczej oraz sukcesywne przyłączanie odbiorców 

do sieci ciepłowniczej  

 

W 2018 r. została przyłączona Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie.  

 

Miasto Łuków wykonuje także szereg działań, w zakresie przebudowy dróg 

gminnych, które przyczyniają się do poprawy efektywności transportu.  

 

- Ograniczenie zużycia paliw nieodnawialnych dla celów grzewczych w budynkach 

mieszkalnych oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.  

 

Mieszkańcy miasta sukcesywnie dokonują termomodernizacji swoich budynków 

mieszkalnych oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. Ponadto wymieniają 

źródła ciepła na efektywniejsze energetycznie. Dotyczy to głównie wymiany kotłów 

węglowych oraz ewentualny montaż pomp ciepła. Miasto Łuków niestety nie posiada danych 

o ilości takich wymian czy tez przeprowadzonych modernizacji.  

Jednym z niepokojących trendów jest w dalszym ciągu niewielkie wykorzystanie  

w zakresie odnawialnych źródeł energii bowiem decydują tu czynniki ekonomiczne, a montaż 

urządzeń pozwalających korzystać z energii odnawialnej jest w dalszym ciągu kosztowny.  

 

- Rekultywacja składowiska odpadów w Łukowie. 

 

 W 2018r. Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie 

zakończyło rekultywację zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne  

i obojętne o powierzchni 5,35 ha zlokalizowanego na terenie miasta Łuków. Inwestycja 

polegała na rekultywacji technicznej i biologicznej zdegradowanego terenu, poprzez 

ukształtowanie bryły składowiska - z uwzględnieniem przemieszczenia odpadów 

zalegających na nieuszczelnionej części składowiska (0,95 ha) na część uszczelnioną -  

i ukształtowanie wierzchowiny składowiska w formie dachu dwuspadowego. 

 

Program ochrony środowiska dla Miasta Łuków na lata 2016-2020 z perspektywą do 

roku 2024 

Program został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Łuków Nr XX/145/2016 z dnia  

28 kwietnia 2016 r. Jest to kolejna aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta 

Łuków na lata 2010-2017. Głównym celem programu jest poprawa stanu środowiska, 

ograniczenie presji i negatywnego wpływu, ochrona i rozwój walorów środowisk oraz 

racjonalne gospodarowanie jego zasobami. Poszczególne zapisy programu są respektowane  

i uwzględnianie przy opracowaniu innych dokumentów strategicznych, planów czy działań 

inwestycyjnych.  

W programie zostały wskazane cele, wskaźniki oraz działania dla następujących 

obszarów: ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenie hałasem, pola 

elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, gleby, 

gospodarka odpadami, zasoby przyrodnicze, zagrożenia poważnymi awariami oraz edukacja 

ekologiczna. 
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Za priorytetowe problemy środowiskowe miasta należy uznać : złą jakość powietrza, 

niedostateczną jakość wód powierzchniowych oraz uciążliwość hałasu komunikacyjnego.  

W 2018 r. podjęto realizację zaplanowanych celów, zarówno długoterminowych, jak 

również krótkoterminowych.  

 

Pozytywne efekty realizacji programu są następujące:  

-zwiększenie długości sieci wodociągowej,  

- zwiększenie liczby połączeń sieci wodociągowej prowadzącej do budynków mieszkalnych  

i zbiorowego zamieszkania,  

- zwiększenie liczby ludności korzystającej z sieci wodociągowej, 

- budowa nowej sieci kanalizacyjnej 0,9 km,  

- zmodernizowano 0,6 km sieci kanalizacyjnej,  

- zwiększenie liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej, 

 -budowa kanalizacji deszczowej 1,8 km,  

- sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest,  

-  rozwój sieci gazowej,  

- budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej,  

-  dbałość o istniejące tereny zieleni urządzonej,  

- aktywna edukacja ekologiczna,  

- promocja alternatywnych źródeł energii, propagowanie działań zmierzających do 

wykorzystywania odnawialnych źródeł,  

 - wspieranie działań w zakresie zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców 

dotyczących prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi. Ponadto egzekwowanie 

wymagań przyjętych w regulaminie utrzymania czystości i porządku.  

 W ramach zadania - gospodarowanie wodami przeprowadzono konserwację 

doprowadzalnika wody do zbiornika wodnego Zimna Woda oraz rowów opaskowych. 

Zwiększanie udziału zieleni w przestrzeni miasta, w szczególności przez wprowadzanie 

zieleni w pasach drogowych, nasadzenia drzew i krzewów na istniejących skwerach 

i w parkach.  

 

Pielęgnacja i bieżące utrzymanie terenów zieleni urządzonej na terenie miasta 

Łuków  

Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Łuków obejmuje:  

Plac Solidarności i Wolności o pow. ok. 1 980 m
2
, Plac przy fontannie o pow. ok. 2940m

2
, 

teren przy Pomniku Papieża Jana Pawła II o pow. ok. 1 200 m
2
, teren Parku Miejskiego  

o pow.3 8916 m
2
, pasaż pomiędzy ul. Nowopijarską a ul. Przemysłową o pow. 3 075 m

2 
wraz  

z pasem zieleni przylegającym do garaży, klomb przy ul. 11 Listopada za „Stokrotką” o pow. 

350 m
2
, klomb „za Stokrotką” na os. Klimeckiego o pow. ok. 25 m

2
, zieleniec „przy Studni”, 

teren trawnika przy Placu Narutowicza o pow. 440 m
2
, trawnik przy ul. Staropijarskiej  

i Międzyrzeckiej o pow. ok. 70 m
2
, teren u zbiegu ulic Staropijarskiej i Zdanowskiego o pow. 

ok. 400 m
2
, oraz 6 szt. placów zabaw: przy ul. Krasińskiego o pow. 3 686 m

2
,  
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ul. Broniewskiego o pow. 353 m
2
, ul. Chrobrego o pow. 438 m

2
, ul. Nowogródek o pow. 327 

m
2
, przy ul. Rurowej o pow. 654 m

2
. 

Utrzymaniem w/w terenów zajmowało się w  roku 2018 r. Stowarzyszenie „Centrum 

Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” w Łukowie Oddział w Łukowie Zakład Aktywności 

Zawodowej ul. Staropijarska 3, 21-400 Łuków na podstawie umowy Nr ZP.272.1.43.2017 

zawartej w dniu 29 grudnia 2017 r. pomiędzy Miastem Łuków ul. Piłsudskiego 17,  

21-400 Łuków a w/w Stowarzyszeniem. Kwota wydatkowana w roku 2018 to 125 280,00 zł, 

w tym z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 85 941,00 zł (pieniądze z Urzędu 

Marszałkowskiego w Lublinie).  

- Wykonano klomb wielosezonowy na os. Klimeckiego w Łukowie za sklepem „Stokrotka”.  

W ramach edukacji ekologicznej Miasto przeprowadza akcje o tematyce ekologicznej.  

- Promowanie proekologicznych zachowań właścicieli pojazdów.  

Miasto Łuków przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Łukowie, ŁOK, OSiR oraz 

Sklepu ABC Rowery w Łukowie zorganizowało Europejski Dzień bez Samochodu w ramach 

Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 

zakupiono akcesoria rowerowe dla uczestników Bezpiecznego Peletonu.  

- Miasto Łuków przy współudziale z PUIK Sp. z o.o. w Łukowie zorganizowało prelekcje dla 

oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łukowie w ramach edukacji 

ekologicznej na temat prawidłowej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  

 - organizacja imprez związanych z ochroną środowiska – w Parku Miejskim w Łukowie 

odbyła się piąta edycja festynu ekologicznego „Wakacje z PUIK”. W ramach festynu odbyły 

się konkursy o segregacji odpadów, konkursy plastyczne o tematyce ekologicznej. 

- bezpłatna zbiórka elektroodpadów, odpadów wielkogabarytowych i opon przeprowadzona 

przy współpracy z PUIKiem.  

Polityka mieszkaniowa 

 

W roku 2018 wskazano prawo do najmu lokalu mieszkalnego 24 kandydatom na najemców,  

w tym 1 lokal tymczasowy, 7 lokali socjalnych oraz 16 lokali komunalnych. Dokonano  

sprzedaży 8 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców na ogólną sumę 317 

914,20 złotych. Przyjęto i zaopiniowano do rozpatrzenia przez Społeczną Komisję 

Mieszkaniową 43 sztuk wniosków od osób starających się o najem lokalu socjalnego.  

Liczba osób oczekujących na mieszkanie socjalne wynosi 36. 

Gospodarka komunalna 

W roku 2018 przeprowadzono aktualizację ilościową i jakościową Miejskiego Planu 

Usuwania Azbestu. Poprzez udział w programie „System gospodarowania odpadami 

azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” przyjęto i opracowano 127 wniosków  

o dofinansowanie do usuwania elementów zawierających azbest. 
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Na podstawie ustawy z dnia16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zostały wydane 

następujące  decyzje: 

1. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew, krzewów – szt. 33, 

2. Decyzje odmawiające usunięcia drzew, krzewów – szt. 3, 

3. Postanowienia odmawiające usunięcia drzew w związku z wnioskiem o usunięcie 

drzew – szt. 2, 

4. Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności 

gospodarczej – szt. 75, 

5.  Decyzje sprzeciwiające się zamiarowi usunięcia drzew przez osoby fizyczne – szt. 1, 

6.  Zaświadczenia dla osób fizycznych, które zgłosiły zamiar usunięcia drzew – szt. 2. 

 

Naruszenie stanu wody na gruncie.  

 

W 2018 r. złożono do tut. Urzędu trzy wnioski w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie. 

W związku z wnioskami zostały przeprowadzone trzy postępowania administracyjne  

w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2017r.  Prawo wodne. Na wydane w przedmiotowych 

postępowaniach decyzje nie wniesiono odwołań. 

W roku 2018 Rada Miasta Łuków podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwala nr XLIX/350/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie 

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie miasta Łuków z 2018 roku”. 

2. Uchwała nr L/371/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XXXII/224/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 26 stycznia 2017 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa 

Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie na okres od 01.01.2017 r.  

do 31.12.2022 r. 

3. Uchwała nr LII/379/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie 

sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w mieście Łuków w 2018 r. 

4. Uchwała nr LII/380/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na rzecz 

Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Łukowie. 

5. Uchwała nr LIV/401/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie 

przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  

na terenie miasta Łuków. 

6. Uchwała nr LVII/408/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

nadania nazwy rondu na terenie miasta Łuków. 
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7. Uchwała nr LVII/410/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

nadania nazwy ulicy oraz zmiany nazw ulic w mieście Łuków. 

8. Uchwała nr LVIII/419/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 17 października 2018 r.  

w sprawie nadania nazwy drodze rowerowej w mieście Łuków.   

9. Uchwała nr III/19/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie 

ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Lokalowej 

w Łukowie za konserwację jednego punktu świetlnego oświetlenia ulicznego na 

terenie miasta Łuków. 

10. Uchwała nr III/18/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie 

ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Lokalowej 

w Łukowie na utrzymanie Cmentarza Wojennego w Łukowie przy ul. Strzelniczej. 

 

12.1  Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,  w ramach którego działa 

stanowiący jego integralną część : Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi. 

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi : 

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie, a w szczególności: 

1) wykonywanie przyjętych przez gminę obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi, 

2)  przygotowywanie przepisów prawa miejscowego przewidzianych ww. ustawą, 

3) przygotowywanie i prowadzenie postępowań przetargowych w zakresie odbierania  

i zagospodarowania odpadów, 

4) wydawanie decyzji w sprawie ustalenia wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

5)  przygotowywanie decyzji w zakresie ulg w tej opłacie, przewidzianych ustawą, 

6) prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

7)  rozliczanie opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

8) opracowywanie prognoz wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

9) prowadzenie windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

10) prowadzenie egzekucji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 
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11) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów 

komunalnych, 

12) nadzór nad realizacją obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi, 

13) nadzór nad realizacją zadań powierzonych w drodze przetargu podmiotom odbierającym 

odpady komunalne, 

14) prowadzenie sprawozdawczości przewidzianej ustawą o utrzymaniu czystości  i porządku 

w gminie,  

15) ewidencjonowanie, a następnie podejmowanie niezbędnych działań zmierzających                     

do likwidacji „dzikich wysypisk śmieci” na terenie miasta,  

16) prowadzenie kampanii edukacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania   

z odpadami. 

2. Realizacja zadań określonych ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach poprzez: 

1) przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania, 

wytworzonymi odpadami, 

2) naliczanie kar i opłat z zakresu gospodarki odpadami. 

3.  Współpraca ze Związkiem Komunalnym Gmin Powiatu Radzyńskiego. 

4.  Współpraca z Zakładem Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach.              

5. Kontrola czystości i porządku na nieruchomościach na terenie miasta wynikająca  

z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz zapisów „Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łuków”. 

 6. Prowadzenie systematycznych kontroli stanu czystości terenów miejskich oraz 

niezwłoczne zgłaszanie wszelkich uwag jednostkom i podmiotom odpowiedzialnym  za 

ich utrzymanie. 

 7. Współpraca z przedsiębiorcami i organizacjami ekologicznymi w zakresie wdrażania 

selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta. 

 

System gospodarowania odpadami komunalnymi 

 

Na terenie miasta Łuków można stwierdzić, iż obowiązujący system gospodarowania 

odpadami komunalnymi działa prawidłowo i został wdrożony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

Gmina w terminie uchwaliła obligatoryjne akty prawa miejscowego, które pozwoliły na 

wprowadzenie skutecznego systemu i efektywną realizację wszystkich jego założeń. 

Umożliwiło to wprowadzenie procedur i mechanizmów pozwalających na uzyskanie 
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wskazanych przez ustawodawcę odpowiednich poziomów redukcji ilości odpadów 

ulegających biodegradacji i zwiększenia recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

oraz recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.  

Jednocześnie wskazane rozwiązania umożliwiły zbudowanie budżetu zapewniającego 

płynność finansową i skuteczne egzekwowanie należnych opłat. Prawidłowa kalkulacja 

stawki opłaty zapewniła skuteczny bilans wpływów środków finansowych, wystarczający na 

pokrycie wszystkich kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu.  

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona Uchwałą Rady 

Miasta Łuków w 2013 roku była odpowiednio skalkulowana. Mieszkańcy miasta Łuków 

ponosili rzeczywiste koszty związane z zagospodarowaniem odpadów. W bieżącym roku 

kalendarzowym istnieje konieczność uchwalenia m.in. uchwał: 

1) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty  

za pojemnik, 

2) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów,  

3) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków  

i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

4) w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Łuków”.  

 

Zmiany uchwał wynikają z wdrożenia zmian przepisów wynikających  

z Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19). 

Podwyższenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych, wynika z tego,  

że rok 2018 został zamknięty z deficytem budżetowym wynoszącym 32 077,54 zł. Ponadto od  

1 kwietnia 2018 roku po raz kolejny został podwyższony cennik opłat za przyjęcie odpadów 

komunalnych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych  w Adamkach  

k. Radzynia Podlaskiego (cena za niektóre frakcje odpadów wzrosły nawet o 300%). Poniższa 

tabela przedstawia cennik za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w ZZOK  

w Adamkach obowiązujący w latach 2017 i 2018.  
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Kod odpadu Nazwa odpadu 

Cena poszczególnej 

frakcji odpadów 

obowiązująca  

w 2017 roku w PLN 

Cena poszczególnej 

frakcji odpadów 

obowiązująca  

w 2018 roku w PLN 

15 01 06 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 25,00 100,00 

15 01 07 Opakowania ze szkła 10,00 25,00 

20 01 08  
Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 120,00 150,00 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje 300,00 330,00 

20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 120,00 150,00 

20 02 03 
Inne odpady nieulegające 

biodegradacji 300,00 330,00 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) 300,00 330,00 

ex 20 03 99 Popioły 140,00 200,00 

          

Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne w granicach administracyjnych miasta Łuków, odbywają się zgodnie  

z harmonogramami odbioru odpadów komunalnych.  

Na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadów 

komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie miasta Łuków  

w 2018 roku mieszkało 26 064 mieszkańców. 14 240 osób mieszka w zabudowie 

jednorodzinnej, co stanowi 54,63 % wszystkich mieszkańców. Natomiast 11 824 osób  

to mieszkańcy Wspólnot i Spółdzielni co stanowi 45,37 % ludności zamieszkałej na terenie 

miasta Łuków. W Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi na bieżąco prowadzone  

są działania mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach i sprawdzenie ich 

ze stanem faktycznym. 

 
 

 Na terenie miasta Łuków  93,75 % mieszkańców zadeklarowało selektywną zbiórkę 

odpadów komunalnych. Tylko 6,25 % mieszkańców zadeklarowało nieselektywną zbiórkę 

odpadów.   
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Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/159/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 16 czerwca 2016 r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. 

Lubelskiego poz. 2461) miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn sumy mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki tej opłaty. 

Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku,  

gdy odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny wynosi 10 zł miesięcznie,  

ze zróżnicowaniem stawki opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących 

nieruchomość, w sposób następujący: 

1) w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkują od 1 do 3 osób stawka opłaty wynosi 10 zł 

miesięcznie od jednego mieszkańca;  

2) stawka opłaty za czwartą osobę wynosi 5 zł miesięcznie; 

3) stawka opłaty za piątą i każdą następną osobę wynosi 3 zł miesięcznie. 

Natomiast jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny ustalono wyższą 

stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 17 zł miesięcznie za 

każdą osobę.  

Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi  

z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

stanowi suma iloczynów ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej 

dla poszczególnych frakcji.  

Stawka opłaty za pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne wynosi: 

1) o pojemności 80l - w wysokości 16 zł; 

2) o pojemności 120l - w wysokości 24 zł; 

3) o pojemności 240l – w wysokości 48 zł; 

4) o pojemności 1 100l – w wysokości 220 zł; 

5) o pojemności 5m3 – w wysokości 550 zł; 

6) o pojemności 7m3 – w wysokości 700 zł. 

Stawka opłaty za pojemnik na zmieszane odpady opakowaniowe wynosi: 

1) o pojemności 80l - w wysokości 5 zł; 

2) o pojemności 120l - w wysokości 8 zł; 

3) o pojemności 240l – w wysokości 16 zł; 
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4) o pojemności 1 100l – w wysokości 66 zł. 

Stawka opłaty za pojemnik na opakowania ze szkła wynosi: 

1) o pojemności 80l - w wysokości 9 zł; 

2) o pojemności 120l - w wysokości 13 zł; 

3) o pojemności 240l – w wysokości 26 zł; 

4) o pojemności 1 100l – w wysokości 120 zł. 

Stawka opłaty za pojemnik na odpady biodegradowalne kuchenne i z pielęgnacji terenów 

zielonych wynosi: 

1) o pojemności 80l - w wysokości 8 zł; 

2) o pojemności 120l - w wysokości 12 zł; 

3) o pojemności 240l – w wysokości 24 zł; 

4) o pojemności 1 100 l– w wysokości 110 zł. 

Stawka opłaty za pojemnik na popioły wynosi: 

1) o pojemności 80l - w wysokości 4 zł; 

2) o pojemności 120l - w wysokości 6 zł; 

3) o pojemności 240l – w wysokości 12 zł. 

Stawka opłaty za pojemnik na pozostałe odpady komunalne zbierane selektywnie wynosi: 

1) o pojemności 80l - w wysokości 7 zł; 

2) o pojemności 120l - w wysokości 11 zł; 

3) o pojemności 240l – w wysokości 22 zł; 

4) o pojemności 1 100l – w wysokości 90 zł; 

5) o pojemności 5m3 – w wysokości 270 zł; 

6) o pojemności 7m3 – w wysokości 400 zł. 

Poniższa tabela przedstawia łączną ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu 

miasta Łuków oraz koszt zagospodarowania tych odpadów w 2018 r. 

 

Lp. Kod odpadu  
Rodzaje odebranych odpadów 

komunalnych  

Ilość w Mg 

odebranych 

odpadów o okresie   

I – XII 2018 roku  

Koszt 

zagospodarowania 

odpadów w zł 

(brutto) 

1. ex 20 03 99 

Żużle, popioły paleniskowe i pyły  

z kotłów (z wyłączeniem pyłów  

z kotłów wymienionych w 10 01 

04) 

262,26 56 432,16 

2. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 1 074,13 104 423,04 

3. 15 01 07 Opakowania ze szkła 394,56 4 261,25 

4. 20 01 08 
Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 
191,96 30 766,39 

5. 20 01 99 
Inne niewymienione frakcje  

zbierane w sposób selektywny 
594,03 210 097,17 

6. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 2 349,36 374 595,20 

7. 20 02 03 
Inne odpady nieulegające 

biodegradacji 
212,76 75 493,94 

8. 20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane)  

odpady komunalne 
3 241,35 1 139 709,52 

Łącznie: 8 320,41 1 995 778,67 
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Największą ilością odpadów odebranych z terenu miasta Łuków stanowią zmieszanie 

odpady komunalne, które stanowią 39% wszystkich odpadów, koszt ich zagospodarowania  

w ZZOK w Adamkach stanowił najwyższą pozycję w strukturze kosztów i wynosił 57,10%. 

Drugą pod względem ilości odebranych odpadów z terenu miasta Łuków pozycją są odpady 

kuchenne ulegające biodegradacji oraz z pielęgnacji terenów zielonych – 31%,  

które są również drugą co do wielkości pozycją w strukturze poniesionych kosztów – 20,31%.   

 
 

Trzecią co do ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych jest frakcja 

zmieszanych odpadów opakowaniowych, która stanowi tylko 13% wszystkich odpadów. 

Natomiast trzecią co do wielkości kosztów frakcją odpadów były inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny, które stanowiły 10,52% wszystkich kosztów, natomiast 

zmieszane odpady opakowaniowe wynosiły tylko 5,23% ogółu kosztów. Opakowania szklane 

stanowiły 5% wszystkich odpadów, były najniższą pozycją w strukturze kosztów – 0,24%. 

Pozostałe frakcje odpadów stanowiły niewielki procent w strumieniu odpadów, jak  

i w strukturze kosztów i wynosiły: inne odpady nieulegające biodegradacji (cmentarze) 2% 

wszystkich odpadów i 3,78% wszystkich kosztów oraz żużle, popioły paleniskowe i pyły  

z kotłów – 3% wszystkich odpadów i 2,82% wszystkich kosztów. 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 

poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2412) w 2018 roku na składowiskach można było unieszkodliwić nie 

więcej niż odpowiednio 40% masy odpadów ulegających biodegradacji w stosunku do masy 

tych odpadów wytworzonych w 1995 roku. W ramach odbioru odpadów kuchennych 

ulegających biodegradacji oraz odpadów pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych 

odebrano bezpośrednio z nieruchomości łącznie 2 541,92 Mg – co stanowiło 31% wszystkich 

odpadów. Wszystkie te odpady zostały przewiezione do Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów Komunalnych w Adamkach i poddane zostały procesowi R-3 tj. recykling lub 

regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym 

kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania). Analiza danych dotyczących 

stopnia realizacji zadania dotyczącego ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji 

unieszkodliwianych przez składowanie wykazała, że w 2019 roku ilość składowania odpadów 

ulegających biodegradacji na terenie miasta Łuków wynosiła 0%.  

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) w 2018 roku gminy 

muszą osiągnąć poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących 

frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła na poziome 30% 

oraz poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 

komunalne na poziomie 50%. Z terenu miasta Łuków zagospodarowano łącznie 1 321,844 

Mg odpadów segregowanych (kody odpadów: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 

07, 20 01 39).  Z terenu nieruchomości odebrano łącznie 186,290 Mg opakowań z papieru  

i tektury, 79,92 Mg opakowań z metali, 357,18 Mg opakowań z tworzyw sztucznych, 17,98 

Mg opakowań wielomateriałowych oraz 457,53 Mg opakowań ze szkła. Odpady te zostały 

przewiezione do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach i poddane 

procesowi R-12 (Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów 

wymienionych w pozycji R 1 – R 11). 222,909 Mg opakowań z metali mieszkańcy 

dostarczyli do Punktów Skupu Złomu zlokalizowanych na terenie miasta, odpady te zostały 

poddane procesowi R-4 (Recykling lub odzysk metali i związków metali). Natomiast 

pozostałe 0,035 Mg tworzyw sztucznych mieszkańcy dostarczyli do PSZOK-u. 

Przeprowadzone wyliczenia wykazały, że w analizowanym roku na terenie miasta Łuków 

osiągnięto wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, który wynosił 59,99%. 

W 2018 roku z terenu miasta Łuków zebrano łącznie 148,214 Mg innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych o kodach odpadów: 17 01 01, 17 02 

02, 17 03 80 i 17 09 04). Odpady te zostały poddane procesowi R-12 (Wymiana odpadów  

w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R 1 – R 11). 

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem Ministra Środowiska w roku 2018 obowiązywał minimalny 

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynoszący 50%. Przeprowadzone 

wyliczenia wykazały, że w analizowanym  roku na terenie miasta Łuków osiągnięto 

wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
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metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych 

odpadów komunalnych, który wynosił 125,9%.  

Na terenie miasta Łuków działa jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych położony w granicach administracyjnych miasta tj. przy ul. Świderskiej 128.  

W ramach PSZOK-u przeprowadzone są dwie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, 

zużytego sprzętu RTV i AGD oraz zużytych opon. Pierwsza w okresie wiosennym – druga 

jesienią. Akcje te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności, które 

sukcesywnie z roku na rok wzrasta.  

Obecna struktura i wygląd PSZOKU wymagają modernizacji, co za tym idzie zasadnym 

byłoby rozważenie możliwości skorzystania z programów wykorzystujących między innymi 

fundusze unijne na budowę lub rozbudowę Punktów Selektorowego Zbierania Odpadów 

Komunalnych.  

Poniższa tabela przedstawia ilość odpadów przyjętych w Punkcie Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych od mieszkańców z terenu miasta Łuków w 2018 roku.   

 

L.p. Kod odpadów  Rodzaje odpadów 

Ilość odebranych 

odpadów  

w [Mg] w okresie  

I –XII 2018 r. 

1. 15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych 2,080 

2. 15 01 10  

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne) 

0,050 

3. 16 01 03  Zużyte opony 4,440 

4. 17 01 01  
Odpady betonu oraz gruz betonowy  

z rozbiórek i remontów 
72,369 

5. 17 02 02  Szkło 2,330 

.6. 17 03 80  Odpadowa papa 6,030 

7. 17 09 04  

Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 

09 02  

i 17 09 03 

67,485 

8. 
20 01 32 Leki inne niż wymienione  

w 20 01 31 
0,310 

9. 
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 1 23 i 20 01 

35 
16,960 

10. 
20 01 38 Drewno inne niż wymienione  

w 20 01 37 
0,550 

11. 20 01 40  Metale 0,080 

12. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 135,180 

13. 20 03 99 
Odpady komunalne nie wymienione  

w innych podgrupach (popioły) 
1,900 

14. ex 20 01 99 Popioły z gospodarstw domowych  0,040 

Łącznie  309,804 

 

Największą pozycją w ilości przejętych odpadów do PSZOK-u stanowią odpady 

wielkogabarytowe. Drugą co do wielkości pozycję stanowiły odpady betonu oraz gruz 
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betonowy z rozbiórek i remontów. Natomiast trzecią znaczącą wielkością były zmieszane 

odpady z budowy, remontów i demontażu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne stanowiły 

czwartą co do ilości pozycję. Pozostałe odpady przyjęte w PSZOK stanowiły marginalną ich ilość.  

Miasto Łuków w 2018 roku uzyskało dochody pochodzące z opłaty za odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 4 560 147,64 zł (słownie: cztery 

miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści siedem złotych 64/100), która została 

zwiększona o przychody z tytułu wolnych środków pochodzących z lat ubiegłych o kwotę 

328 838,85 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych 

85/100). Jest to kwota, która nie była wykorzystana w 2017 roku.  

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi miasto Łuków 

pokrywało koszty związane: 

 z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów 

komunalnych; 

 tworzeniem i utrzymaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 

 obsługą administracyjną systemu; 

 edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.  

Rozliczenie roku budżetowego tj.: za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 

2018 roku systemu gospodarki odpadami komunalnymi przedstawia się następująco: 

 

1.  Dochody  4 560 147,64 

2.  Wydatki razem 

w tym: 

4 703 955,35 

 Wynagrodzenia z  pochodnymi 439 032,97 

 Odbiór i transport odpadów komunalnych i obsługa PSZOK 2 159 865,00 

 Koszt przyjęcia, odzysku i zagospodarowania odpadów przez 

ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego 

 

1 959 652,35 

 Edukacja ekologiczna  10 910,57 

 Pozostałe wydatki (w tym: zakup materiałów i wyposażenia oraz 

zakup usług pozostałych) 

 

134 285,78 

 Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich  208,68 

3. Kwota niewydatkowana w 2018 roku    185 025,64 

4. Kwota zobowiązań  217 103,18 
 

W 2018 roku kwota wszystkich wydatków wynosiła 4 703 955,35 zł (słownie: cztery 

miliony siedemset trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 35/100)  Koszty związane  

z odbiorem i transportem odpadów komunalnych stanowią najwyższą pozycją w strukturze 

ogółu ponoszonych kosztów i wynosiły 45,92%. W skład poszczególnych kosztów w tej 

kategorii wchodziło:  

 odbiór odpadów selektywnie zebranych oraz odpadów zmieszanych z wszystkich 

rodzajów nieruchomości na terenie miasta; 

 transport ww. odpadów do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych; 

 utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,  

 dostarczenie właścicielom nieruchomości worków do selektywnego gromadzenia 

następujących frakcji odpadów komunalnych: zmieszanych odpadów opakowaniowych 

oraz opakowań szklanych; 
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 wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia  następujących frakcji 

odpadów komunalnych: biodegradowalnych, popiołów, pozostałych odpadów zbieranych 

w sposób selektywny lub nieselektywnych (zmieszanych) odpadów komunalnych.  

 

 
 

Wydatki na pokrycie faktur za przyjęcie, odzysk i zagospodarowanie odpadów przez 

ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego wynosiły 1 959 652,35 zł, co stanowi 41,66%  

w  ogólnej strukturze kosztów.  

Wynagrodzenia pracowników Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi wraz  

z pochodnymi stanowiły 9,33% wszystkich kosztów.  

Niewielką pozycją po stronie kosztów była edukacja ekologiczna, która stanowiła 

0,25%. Edukacja ekologiczna powinna stanowić ważny czynnik, dzięki któremu wzrasta 

świadomość odpowiedzialności za środowisko w każdej grupie wiekowej. Dlatego w 2018 

roku emitowano film i spot reklamowy promujący selektywną zbiórkę odpadów 

komunalnych. Nagrania były emitowane w telewizji lokalnej oraz zostały umieszczone na 

stronie internetowej miasta. Dokonano zakupu nagród do konkursów ekologicznych, a także 

poniesiono koszty zakupu pojemników na odpady w celu promowania selektywnej zbiórki 

odpadów na terenie miejskich placów zabaw. Zakupiono także materiały przeznaczone na 

ulotki dotyczące segregacji odpadów oraz materiały wykorzystywane przez pracowników 

Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi podczas czynności sprawdzających 

prawidłową segregację przez wlecieli nieruchomości na terenie miasta Łuków.   

Pozostałe wydatki, w tym: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług 

pozostałych stanowiły 2,836% całej kwoty wydatkowanej w 2018 roku. Po tej stronie 

kosztów objęte były działania związane z zakupem: materiałów biurowych, niezbędnej 

literatury fachowej, szkoleń pracowników oraz wyposażeniem stanowisk pracy.   

Natomiast najmniejszą pozycją po stronie wydatków były koszty postepowań sądowych 

i prokuratorskich, które wynosiły zaledwie 0,004% wszystkich kosztów.  
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Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi w 2018 roku przygotował 89 decyzji 

administracyjnych i prowadził 70 postepowań. 12 decyzji wydano w celu umorzenia 

zaległości podatkowej, 7 decyzji dotyczyło określenia nadpłaty z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 3 decyzje dotyczyły określenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 7 decyzji dotyczących wygaśnięcie w części 

zobowiązania podatkowego. Sporządzono i wysłano 614 wezwań do złożenia pierwszej 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 245 wezwań 

do złożenia nowej deklaracji z uwagi na zmianę danych mających wpływ na wysokość opłaty. 

Ponadto, wysłano 68 informacji do mieszkańców miasta Łuków, w których stwierdzono 

niezgodną z regulaminem utrzymania czystości na terenie miasta Łuków segregację odpadów 

komunalnych. Wypisano i doręczono 2 427 sztuk upomnień na łączna kwotę 373 411,27 zł 

oraz sporządzono 449 tytułów wykonawczych na kwotę 142 910,32 zł, które zostały 

przekazane do Urzędu Skarbowego w Łukowie.  

 

12.2  Zarząd Dróg Miejskich 

Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie z siedzibą przy ul. Łąkowej 8 jest miejską jednostką 

organizacyjną powołaną Uchwałą Nr XIII/102/99 RM w Łukowie z dnia 29.10.1999 r.  

z przekształcenia Miejskiej Służby Drogowej, która w ramach struktur miasta istniała od 1964 

r. Dyrektorem jednostki jest p. Marek Wiąckiewicz. 

Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie – jednostka budżetowa  – działa w oparciu o statut, 

nadany uchwałą Rady Miasta Łuków. Naszym celem jest rozwój infrastruktury dróg 

miejskich, ich przebudowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona.  Zgodnie ze statutem ZDM 

wykonuje zadania zarządcy dróg publicznych : utrzymania nawierzchni dróg  (remonty 

cząstkowe, zwalczanie śliskości pośniegowej, utrzymywanie zieleni przydrożnej), 

przebudowy dróg i  chodników; zadania z zakresu inżynierii ruchu; koordynowanie robót  

w pasie drogowym; wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego; prowadzenia strefy 

płatnego parkowania. 

Ramy prawne funkcjonowania ZDM wyznacza - oprócz ustaw o samorządzie gminnym  

i finansach publicznych - przede wszystkim ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach 

publicznych ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2068 z późn.zm.). 

Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie  w 2018 roku realizował swój  budżet w ramach zadań 

bieżących i inwestycyjnych. Plan dochodów i wydatków jednostki został określony uchwałą 

budżetową ( Uchwała Nr XLVI/337/2017 RM Łuków z dnia 15.12.2017 r.). 

Ogólne dane dotyczące  realizacji dochodów i wydatków  wyniosły; 
tabela 1 

                 plan          wykonanie           % 

DOCHODY   710.110,00    739.187,63 104,09 

WYDATKI 7.015.580,00 6.905.826,12 98,44 
     źródło: opracowanie własne                                                               

Główne wpływy w dochodach stanowią opłaty  z tytułu zajęcia pasa drogowego na drogach 

gminnych i opłaty roczne związane z umieszczeniem urządzeń  niezwiązanych  

z funkcjonowaniem drogi. Stałymi tytułami dochodów, podobnie jak w latach poprzednich,  

są opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania w centrum miasta.     

 
  



 

 

208 

 

 
  wykres 1 

                                                         

         
 źródło: opracowanie własne                                                               

Informacja o funkcjonowaniu ZDM 

 
W strukturze ZDM wyodrębnione są działy i samodzielne stanowiska :  

 Dział Strefy Płatnego Parkowania i Uzgodnień 

 Dział Modernizacji i Utrzymania Dróg  

 Dział Sprzętowo Magazynowy 

 Dział Księgowości 

 Stanowisko ds. Organizacyjnych i Inspektor Ochrony Danych Osobowych  

 Stanowisko Inżyniera Ruchu 

 

                            

 

Dział obsługuje strefę, ponadto zajmuje się wydawaniem zezwoleń, decyzji 

administracyjnych (na zajęcie pasa drogowego, budowę zjazdów, umieszczanie urządzeń 

obcych w pasie drogowym) oraz bieżących pism związanych z funkcjonowaniem firmy. 

Ilość wydanych decyzji administracyjnych przez dział  w 2018 roku prezentuje tabela: 

 
 tabela 2 

lp  

                 Zakres decyzji 

Ilość 

wydanych 

decyzji 

(ogółem) 

Ilość 

wniesionych 

odwołań 

Ilość  

decyzji 

uchylonych 

1 Zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia 

robót lub umieszczenie reklamy  

 

174 

 

0 

 

0 

2 Lokalizacja w pasie drogowym urządzeń 

niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi 

 

88 

 

0 

 

0 

3 Lokalizacja zjazdów  

6 

       

             0 

 

0 
źródło: opracowanie własne                                                               

 

 

zajęcie pasa 
drogowego 

28% 

opłaty parkingowe 
72% 

pozostałe 
0% 

struktura dochodów 

zajęcie pasa drogowego opłaty parkingowe pozostałe 
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Strefa Płatnego Parkowania  w Łukowie funkcjonuje od czerwca 2012 r w oparciu  

o  Uchwałę Nr XX/236/2012  RM Łuków z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy 

płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Łuków oraz wysokości 

opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania ( Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2012 r. poz.1466). SPP  

obejmuje obszar charakteryzujący się znacznym deficytem miejsc postojowych. Dzięki niej 

zwiększyła się rotacja parkujących pojazdów, a zatem poprawiła dostępność do instytucji, 

obiektów użyteczności publicznej znajdujących się w centrum miasta ( SPP stanowią  obszary 

ścisłego centrum w obrębie ulic: Międzyrzeckiej, Piłsudskiego i Staropijarskiej).  

Obecnie dysponujemy 398 miejscami postojowymi. Zgodnie z regulaminem SPP osobami 

upoważnionymi do sprzedaży biletów parkingowych i kontroli wnoszenia opłat oraz 

wystawiania wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej są kontrolerzy SPP -  pracownicy Zarządu 

Dróg Miejskich. Kontrolerzy wykonują swoje obowiązki w ubiorze służbowym. 

 
wykres 2 

 

 

źródło: opracowanie własne 

Dział odpowiedzialny jest za wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem Strefą 

Płatnego Parkowania, tj. prowadzeniem kontroli, wykonywaniem czynności związanych  

z całokształtem windykacji wierzytelności, prowadzeniem Biura Strefy Płatnego Parkowania, 

przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji, wydawaniem abonamentów, wdrażaniem 

rozwiązań innowacyjnych ułatwiających korzystanie ze strefy. Z tytułu sprzedaży biletów 

parkingowych uzyskaliśmy w 2018 r. kwotę 527.459,40zł, a z opłaty dodatkowej 3.700,00zł. 

Nasi kontrolerzy wystawili  184 szt  wezwań o pobraniu opłaty dodatkowej za nieuiszczenie 

opłaty za parkowanie i 62 szt upomnień z tytułu nieuiszczenia opłaty dodatkowej.  

W perspektywie najbliższych dwóch lat planujemy sukcesywnie zastępować przy poborze 

opłat czynnik ludzki parkometrami.  
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Wykonuje roboty drogowe i utrzymaniowe; dba o zieleń w pasie drogowym; prowadzi 

kontrole stanu dróg; zaopatruje ZDM w materiały, kosztorysuje roboty i prowadzi 

postępowania przetargowe. 

Jednym z podstawowych zadań działu jest bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury 

drogowej. Nasi pracownicy na bieżąco kontrolują stan jezdni i chodników. Usuwamy 

wykruszenia nawierzchni, prowadzimy doraźne prace remontowe. Utrzymujemy  

i remontujemy także odwodnienie ulic, regulujemy zapadnięte studzienki i wpusty 

kanalizacyjne oraz odtwarzamy oznakowanie poziome, ze szczególnym uwzględnieniem 

przejść dla pieszych i rejonu skrzyżowań. Dbamy o pas drogowy, kontrolując go m.in. pod 

kątem nielegalnych reklam, nielegalnego zajęcia pasa drogowego a nasi pracownicy  

na bieżąco sprawdzają legalność obiektów znajdujących się na drogach.  

Dział modernizacji i utrzymania dróg ma za zadanie: 

 opracowywanie projektów planów finansowania, przebudowy, remontu, utrzymania 

i ochrony dróg, drogowych obiektów inżynierskich oraz sieci kanalizacji deszczowej, 

rowów związanych z funkcjonowaniem sieci kanalizacji deszczowej; 

 utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, 

urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, w tym 

systemu kanalizacji deszczowej i rowów przydrożnych; 

 sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich właściwym 

organom; 

 wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających; 

 utrzymywanie i pielęgnację zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew, 

krzewów; 

 realizację zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania pasa drogowego; 

ZDM oprócz typowych robót utrzymaniowych (remonty cząstkowe, oznakowanie, 

czyszczenie studni, wpustów, nawierzchni, odśnieżanie, koszenie traw…) wykonuje 

przypisany rokrocznie zakres rzeczowy zadań do wykonania. W 2018 roku zakres obejmował 

zarówno zadania inwestycyjne ( zbiornik p.poż. w podstrefie, bulwar nad Krzną, boisko przy 

ul. Wilczyńskiego i  sieć wod.-kan. nad zalewem), jak i remontowe w zakresie nawierzchni, 

chodników, odwodnienia. Szczegółowe dane dotyczące realizacji zadań rzeczowych zostały 

przedłożone burmistrzowi miasta w formie rocznego sprawozdania. Załącznik nr 1 zawiera 

skrótowe wykonanie zakresu rzeczowego. 

 

Dział modernizacji nabywając dostawy, roboty budowlane czy usługi jest zobowiązany  

do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.  W przypadku zamówień, których 

ustawa nie dotyczy (zamówienia do 30 000 euro) stosuje się Regulamin Zamówień 

Publicznych, wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2015 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich  

w Łukowie z dnia 5 stycznia 2015 roku.  Udzielając zamówienia ZDM kieruje się zasadami 

równego traktowania wykonawców, bezstronności, uczciwej konkurencji, jawności oraz 

pisemności postępowania. Zamówienia publiczne obejmują rozwiązania dotyczące procedur 

wydatkowania środków publicznych. Są to sposoby wyłonienia wykonawców oraz zasad 

zawierania zobowiązań. Na gruncie polskiego prawa zasady udzielania zamówień 
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publicznych są sprecyzowane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych ( tj. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.). Na początku roku kalendarzowego – zgodnie 

z ustawą - został przygotowany plan zamówień na 2018 rok. Został on zamieszczony ma 

stronie internetowej umlukow.bip.lubelskie.pl. W ciągu roku przeprowadzono w dziale  

13 postępowań przetargowych oraz 46 postępowań do 30 000 euro –  dane przedstawiają 

załączniki nr 2 i nr 3 . 

W przypadku postępowań przetargowych każde postępowanie zostało przeprowadzone przez 

specjalistę ds. zamówień publicznych i  zawierało następujące czynności: 

-  sporządzono niezbędną dokumentację przetargową, 

-  publikowano ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, 

-  zamieszczano na stronie internetowej BIP oraz tablicy ogłoszeń informacje wymagane   

   przez  przepisy o prowadzonych postępowaniach, 

-  udzielano wyjaśnień i odpowiedzi na złożone przez wykonawców zapytania do SIWZ, 

-  gromadzono oferty i ocenę spełnienia warunków formalno-prawnych stawianych  

   wykonawcom (weryfikowano prawidłowość i kompletność dokumentacji sporządzanej   

   w postępowaniach) 

-  sporządzano protokoły z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

-  prowadzono posiedzenia komisji przetargowej, 

-  koordynowano i kontrolowano czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym     

   wykonawcą. 

Postępowania do 30 000 euro prowadzone są w dziale modernizacji i utrzymania dróg  

oraz w dziale sprzętowo  magazynowym. W celu dobrej koordynacji zamówień różnych 

komórek, aby uniknąć zarzutu dzielenia zamówień w celu uniknięcia ustawy współpracuje się 

z innymi komórkami organizacyjnymi we wszystkich fazach zamówienia. Podstawowym 

zadaniem jest monitorowanie wydatkowania środków względem budżetu oraz pod kątem 

zasad kwalifikowalności zamówienia.  

Po przeprowadzonych postępowaniach dnia 9 stycznia 2019 roku  sporządzono i przesłano  

do Urzędu Zamówień Publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach 

publicznych. 

Aby proces nabywania dostaw, usług czy robót budowlanych był przejrzysty wykonany 

został: 

1) Rejestr Zamówień Publicznych powyżej 30 000 euro; 

2) Rejestr Zamówień Publicznych poniżej 30 000 euro. 

Nieustannie monitoruje się zmiany w aktach prawa powszechnie obowiązującego w obszarze 

zamówień publicznych oraz dokonuje się samokształcenia nad poprawnością przepisów  

w zakresie zamówień publicznych. 

 

Stoi na straży finansów ZDM. Najważniejszym zadaniem działu księgowego  jest między 

innymi prowadzenie rachunkowości firmy. Realizacja tego zadania ma gwarantować zarówno 

różnym organom, jak i dyrektorowi, poprawność w obszarze rozliczeń finansowych, 

podatkowych i ubezpieczeń, oraz właściwą informację o stanie finansów, w celu 

umożliwienia podejmowania trafnych decyzji zarządczych. Oba zadania wymagają rzetelnej 

rejestracji zdarzeń gospodarczych, odzwierciedlonych w prowadzonych księgach oraz 

opracowywanych na ich podstawie sprawozdaniach i zestawień. Dział księgowości bierze 
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udział w procesie zarządzania organizacją poprzez dostarczanie aktualnych i rzetelnych 

informacji o finansach. Działalność działu jest raportowana w różnych okresach 

sprawozdawczych. Do najistotniejszych sprawozdań należy roczne sprawozdanie z zakresu 

realizacji zadań rzeczowo- finansowych i bilans roczny. 
 

 
wykres 3 

 

 
źródło: opracowanie własne 
 

 

 

Obsługuje tzw. bazę techniczną na ul. Łąkowej. Oznacza to, że dba o mienie - zarówno 

nieruchomości ( magazyny, warsztaty…), jak i sprzęt ( pojazdy, urządzenia…). W dziale tym 

prowadzi się we własnym zakresie naprawę środków transportu i sprzętu, aby zaoszczędzić 

środki i nie zlecać usług firmom zewnętrznym. Jest tutaj prowadzona gospodarka 

magazynowa, sprawy bhp, zaopatrzenie. Pracownicy prowadzą rozliczenia środków 

transportowych i sprzętu będących w posiadaniu ZDM oraz paliwa. Do ich zadań należy 

również przestrzeganie procedur i terminów dotyczących rejestracji pojazdów i przeglądów 

technicznych pojazdów i sprzętu, w tym też prowadzenie spraw związanych  

z OC. Do działu  należą również sprawy związane z zakresem bhp i ppoż. W związku z tym 

zakup i wydawanie odzieży roboczej, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej 

oraz wydawanie środków higieny osobistej.    

1 907 336,83 

2 222 814,27 

2 708 860,02 

66 815,00 

struktura wydatków 

wydatki bieżące, w tym remonty i utrzymanie dróg 

wynagrodzenia i pochodne 

wydatki inwestycyjne 

zakupy inwestycyjne 
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Sukcesywnie od kilku lat prowadzona jest wymiana sprzętu na nowszy. Jeśli tylko pozwalają 

na to środki budżetowe zakupujemy sprzęt niezbędny do prowadzenia robót drogowych  

i utrzymaniowych (posypywarki, przyczepy, sam. ciężarowe, zamiatarki, zagęszczarki, 

przecinarki…). Pozwala nam to na sprawniejsze realizowanie zadań. Wykaz pojazdów  

i sprzętu będącego w użytkowaniu naszej jednostki zawiera załącznik nr 4. 

             

Zapewnia sprawne funkcjonowanie ZDM optymalizując zasady organizacji i zarządzania 

firmą, prowadzi sprawy osobowe pracowników (całokształt obsługi kadrowej), obsługę 

kancelaryjną. W zakresie RODO monitoruje  przestrzeganie przepisów o ochronie danych 

osobowych oraz wewnętrznych dokumentów, procedur firmy i zaleceń dla przetwarzania 

danych. Realizacja polityki zatrudnienia zależna jest w głównej mierze od dostępności 

środków budżetowych na ewentualne zatrudnienie nowych pracowników. W roku 2018 

polityka kadrowa była stabilna. Dwie osoby rozwiązały umowy o pracę w oparciu  

o porozumienie stron, jedna przeszła na emeryturę. W trakcie roku zatrudnione zostały dwie 

osoby na czas określony (kontroler biletowy i dozorca) i jedna osoba na zastępstwo  

(dozorca). Przeciętne zatrudnienie oscyluje wokół 50 osób. W trakcie ubiegłego roku ZDM 

nie przeprowadzał procedur naboru na stanowiska urzędnicze, nikt z pracowników nie 

odbywał też służby przygotowawczej. 

Tabelaryczne ujęcie zrealizowanych zadań przedstawia załącznik nr 5. 

                                        
 

Inżynieria ruchu drogowego jest dziedziną inżynierii zajmującą się badaniem procesów ruchu 

drogowego i praktycznym zastosowaniem wiedzy o ruchu w planowaniu, projektowaniu, 

realizacji  i eksploatacji urządzeń komunikacyjnych oraz systemów transportu, a zwłaszcza 

organizacją i sterowaniem ruchem. Podstawowym celem inżynierii ruchu drogowego jest 

zapewnienie bezpiecznego, sprawnego i ekonomicznego przemieszczania osób i towarów. 

Podstawy prawne, które  w głównej mierze determinują prace z tego zakresu to; 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 

1990 z późn.zm). 

 Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

( t.j. Dz. U. z 2016 r.   poz. 124). 

 Rozporządzenie MISWiA z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.454). 

Do podstawowego zakresu działań Inżyniera Ruchu należy: 

1. Przygotowanie i opracowanie projektów stałych i czasowych zmian w organizacji 

ruchu na drogach gminnych w mieście Łuków. 

2. Opiniowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu w zakresie dotyczącym 

dróg gminnych złożonych przez podmioty zewnętrzne. 

3. Prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu drogowego. 
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4. Dokonywanie okresowych pomiarów natężenia ruchu drogowego. 

5. Przygotowanie analiz bezpieczeństwa ruchu. 

6. Prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków 

drogowych, sygnalizacji świetlnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 

ich zgodności z przepisami i normami. 

7. Sprawdzanie w terenie zgodności istniejącej organizacji ruchu z organizacją ruchu 

zatwierdzoną. 

8. Prowadzenie cyfrowej ewidencji oznakowania sieci dróg gminnych w postaci plików 

graficznych i rastrowych. 

9. Gromadzenie i analizowanie danych o wypadkach na sieci dróg gminnych. 

10. Opiniowanie wniosków na przeprowadzenie imprez oraz uzgodnienie zezwoleń                         

na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny (zawody sportowe, wyścigi, rajdy, 

zgromadzenia i inne powodujące utrudnienia w ruchu); 

11. Nadzorowanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem, konserwacją i modernizacją 

sygnalizacji świetlnych, oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

12. Przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia, tj. znaków drogowych, farby 

drogowej do oznakowania poziomego, rur do  znaków urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego,  w zakresie inżynierii ruchu drogowego. 

 

W 2018 roku w ramach działań Inżynierii ruchu na długości 88,5 km dróg gminnych 

będących w utrzymaniu Zarządu Dróg Miejskich wykonano następujące prace: 

• opracowano i przedłożono do zatwierdzenia 31 projektów zmiany stałej organizacji 

ruchu na drogach gminnych, 

• opracowano i przedłożono do zatwierdzenia 10 projektów czasowej organizacji ruchu 

dla prowadzonych prac  budowlanych ujętych w zakresie rzeczowym ZDM   

na drogach gminnych, 

• zaopiniowano  13 projektów czasowej organizacji ruchu dla dróg gminnych złożonych 

przez podmioty zewnętrzne, 

• zakupiono 100 tarcz znaków drogowych oraz 30 urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego w postaci tablic prowadzących, pachołków drogowych, luster itp., 

• ustawiono około 100 znaków drogowych oraz 10 urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego w ramach wdrożenia zatwierdzonej stałej organizacji ruchu,  

a także wymiany zniszczonych tarcz na nowe, 
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• zakupiono  i wbudowano 400 mb rur stalowych do oznakowania pionowego, 

• zakupiono 1210 kg farby drogowej do oznakowania poziomego koloru białego, 

czerwonego, niebieskiego; dokonano odnowienia około 3000 m² oznakowania 

poziomego cienkowarstwowego w kolorze białym, czerwonym i niebieskim, 

• przeprowadzono pomiary ruchu drogowego na przejeździe kolejowym linii kolejowej 

nr 23 Łuków – Radom  na połączeniu dróg gminnych ul. Poważe i ul. Parkowej, 

• rozpatrzono i udzielono odpowiedzi na 40 pism oraz wniosków związanych  

z inżynierią ruchu, złożonych przez podmioty zewnętrzne oraz inne organy 

administracji publicznej, 

• wykonano 2 wyniesione powierzchnie skrzyżowań wraz z oznakowaniem poziomym 

mające na celu uspokojenie ruchu: na ul. Farnej oraz na skrzyżowaniu ulic 

Kiernickich, M. Wołodyjowskiego i Nowowiejskiego, 

• wykonano 2 progi zwalniające wraz z oznakowaniem poziomym na ul. Zielonej, 

• wykonano wyniesioną powierzchnię przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem 

pionowym i poziomym na ul. Lipowej, 

• oznakowano znakami pionowymi i poziomymi 69 nowo powstałych miejsc 

postojowych, w tym 3 wydzielone znakami pionowymi i poziomymi zastrzeżone 

miejsca postojowe  dla pojazdów osób niepełnosprawnych. 

 

Polityka jakości 

 

Zarząd Dróg Miejskich dąży do skutecznej realizacji zadań statutowych przy zapewnieniu 

wysokiej jakości robót. Dbamy, aby Łuków posiadał sprawną i bezpieczną infrastrukturę 

drogową. Staramy się wykonywać zadania w sposób sprawny, w trybie i terminach 

określonych przepisami prawa. Celowo i oszczędnie gospodarujemy środkami publicznymi, 

zgodnie z przyjętym budżetem. Prowadzimy otwarty dialog z mieszkańcami (książka 

interwencji mieszkańców), zmierzający do lepszego identyfikowania potrzeb użytkowników 

dróg. Zapewniamy skuteczne monitorowanie (objazdy dróg) stanu infrastruktury drogowej, 

celem szybkiego reagowania na wszelkie nieprawidłowości. 

Prowadzimy politykę usprawniania obsługi w naszej  jednostce. Działamy zgodnie z prawem 

i etyką, chcielibyśmy, aby każdy mieszkaniec mógł jak najszybciej załatwić swoją sprawę  

w ZDM. Dążymy do stworzenia urzędu przyjaznego dla mieszkańca, w którym sprawy  

są załatwiane bez problemów, a jeśli takie się pojawią, mieszkaniec może liczyć na naszą 

pomoc. Usprawniamy system wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego czy lokalizację 

zjazdu, staramy się robić  to bez zbędnej zwłoki. W tym celu stosujemy procedury kontroli 

zarządczej; 
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W zakres kontroli zarządczej wchodzą działania podejmowane dla zapewnienia realizacji 

celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny i terminowy. Polega ona na 

sprawdzeniu i ocenie czy działalność jednostki jest zgodna z zatwierdzonym planem i jakie  

są jej wyniki. 

ZDM prowadzi rejestry umów z wykonawcami oraz zestawienie ryzyka i metod 

przeciwdziałań podejmowanych przez jednostkę. W roku 2018 zostało podpisanych 65 umów 

z wykonawcami. Cztery umowy zostały rozwiązane. W momencie podpisywania umowy nie 

można było przewidzieć, że nastąpi zmiana okoliczności. Wszystkie umowy oraz aneksy mają 

akceptację w formie podpisu radcy prawnego. 

ZDM 12 lutego 2019 r. przesłał do Urzędu Miasta Łuków informację  o stanie  kontroli za 

2018 rok. Powyższa informacja opierała się między innymi na podstawie kontroli 

zewnętrznych, samooceny, zakresie wykonanych zadań rzeczowych, czy zestawieniu ryzyka  

i metod przeciwdziałań. Kontrola zarządcza jest ściśle powiązana z gospodarką finansową 

firmy, gromadzeniem i pobieraniem środków publicznych, zaciąganiem zobowiązań 

finansowych i dokonywaniem wydatków ze środków publicznych. Na system kontroli 

zarządczej składa się całość regulacji zewnętrznych i wewnętrznych obowiązujących w ZDM. 

W trakcie roku wprowadzono nowe regulacje składające się na kontrolę zarządczą ( załącznik 

nr 6) i zaktualizowano część istniejących. 

Podsumowanie 

ZDM nie zleca kompleksowej realizacji robót w ramach bieżącego utrzymania. Posiadamy 

własną służbę liniową – sami wykonujemy praktycznie większość robót utrzymaniowych  

i drogowych. Wynikają z tego wymierne korzyści – szybkość reagowania, niski koszt 

wykonywanych prac  (bez dodatkowych „narzutów”, podatków, zysków, które występują  

w przypadku usług zleconych). Najczęściej zlecamy podmiotom zewnętrznym usługi ułożenia 

nawierzchni bitumicznych – tego ze względów technologicznych nie jesteśmy w stanie sami 

wykonywać. 
 

Podstawowym zadaniem Zarządu Dróg Miejskich jest utrzymanie odpowiedniego standardu 

infrastruktury drogowej. W 2018 roku wiele ulic przeszło szybkie remonty, a kilka doczekało 

się znacznie głębszych zmian: wymiany nawierzchni jezdni i chodników, budowy dróg 

rowerowych oraz zmian w organizacji ruchu. To były kompleksowe prace, dzięki którym 

poprawił się nie tylko stan techniczny dróg, ale przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo 

uczestników ruchu drogowego. 

 

tabela 3 

         Rodzaj wykonanych robót 2018 r. 
Długość wybudowanych dróg [m] 560,00 

Długość wyremontowanych dróg [m] 2 210,00 

Długość wybudowanych ścieżek rowerowych [m] 1 800,00 

Liczba nowych miejsc parkingowych [szt.] 72,00 

Powierzchnia wybudowanych chodników [m
2
] 3 179,00 

Powierzchnia oczyszczonych nawierzchni [m
2
] 342 044,00 

Powierzchnia wykoszonych trawników [m
2
] 201 748,88 



 

 

217 

 

 

Wykaz załączników do raportu ZDM: 

Załącznik Nr 1 do Raportu Informacji o działalności ZDM – Stopień wykonania robót  

na koniec 2018 r. 

  

Załącznik Nr 2 do Raportu Informacji o działalności ZDM – Zamówienia Publiczne powyżej 

30 000 euro Rok 2018. 

 

Załącznik Nr 3 do Raportu Informacji o działalności ZDM – Zamówienia Publiczne do 

30 000 euro Rok 2018. 

 

Załącznik Nr 4 do Raportu Informacji o działalności ZDM – Pojazdy, sprzęt 

 

Załącznik Nr 5 do Raportu Informacji o działalności ZDM  

 

Załącznik Nr 6 do Raportu Informacji o działalności ZDM – Wyciąg z rejestru Zarządzeń 

Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie w 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

218 

 

12.3  Zakład Gospodarki Lokalowej 

Zakład Gospodarki Lokalowej jest  zakładem budżetowym Miasta Łuków, powołanym 

uchwałą  XXXV/221/98 przez Radę Miasta Łuków w dn. 25 lutego 1998r. w celu 

realizowania zadań statutowych w zakresie: 

1. Zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy. 

2. Prowadzenia targowisk przy ulicach Prusa, Łąkowej i  Kanałowej.  

3. Zarządzania cmentarzem komunalnym i wojskowym. 

4. Konserwacji oświetlenia ulicznego. 

5. Administrowania toaletami miejskimi.  

 

  Zadania te są wykonywane poprzez: 

a) organizowanie i przeprowadzanie przetargów:  

        - na najem lokali użytkowych, 

        - wykonywania prac budowlanych, remontowych i konserwatorskich, 

        - wynajmowania i rezerwację miejsc w czasie lokalnych uroczystości religijnych. 

b)  zawieranie i rozwiązywanie umów na korzystanie z terenów i obiektów miejskich, 

c) zawieranie i rozwiązywanie umów na najem lokali mieszkalnych z osobami 

wskazanymi przez Burmistrza Miasta, 

d)  zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi w których miasto Łuków posiada udziały, 

e)  wykonywania prac porządkowych na terenach przekazanych w zarządzanie ZGL, 

f)  prowadzenie windykacji i egzekucji na podstawie tytułów wykonawczych, 

g)  dokonywanie przeglądów i zlecanie ekspertyz technicznych budynków  oraz projektów 

rozbiórek, 

h)  prowadzenie dokumentacji  o pochówkach na cmentarzu komunalnym, 

i)  obsługę finansowo-księgową najemców komunalnych we wspólnotach zleconych. 

 

Zakład Gospodarki Lokalowej w roku 2018 zarządzał: 

● 33  lokalami użytkowymi 

● 258 lokalami komunalnymi 

● 24  lokalami socjalnymi 

oraz  

● 24 wspólnotami mieszkaniowymi w których znajdują się 677 lokale  



 

 

219 

 

Przychody własne ZGL wyniosły 3 575 631,34 zł oraz dotacje celowe na wykonanie zadań 

inwestycyjnych  Miasta Łuków  na łączną kwotę 122 000,00 zł takich jak: 

 -  przebudowa placu manewrowego przy ulicy Piłsudskiego 4, 

 -  budowa grobowców z prefabrykatów betonowych i wykonanie alejek na Cmentarzu            

Komunalnym, 

 -  budowa klombów przy ul. Warszawskiej i Browarnej, 

Pozostałe zadania inwestycyjne zrealizowano z własnych środków między innymi: 

 -  remont ogrodzenia, montaż „Zniczomatu” oraz nasadzeń na Cmentarzu Komunalnym, 

 -  wykonanie odwodnienia i utwardzenie terenu przy ulicy Prusa, 

 -  uzupełnienie kamienia w kwaterach i budowa alejek na Cmentarzu Wojennym, 

 -  remonty klatek schodowych w budynkach komunalnych ulice Sosnowa 2, Żelechowska 

70D oraz B, Łapiguz 102C. 

Ponadto za kwotę 151 500,00 zł wykonano dodatkowe prace budowlane takie jak: 

      -  wykonanie oświetlenia i obrzeży przy inwestycji „ Budowa bulwaru nad Krzną”, 

  -  wykonanie klombu na osiedlu Klimeckiego, 

  -  wykonie linii oświetlenia na terenie Zalewu Zimna Woda.       

 

Plac znajdujący się przy ulicy  Prusa i Łąkowej na którym odbywają się targowiska 

obejmuje powierzchnię 45 743 m
2  

przyniósł ok. 365 500,00 zł  i targowisko przy ulicy 

Kanałowej o powierzchni ok.1440 m
2  

spowodował przychód ok. 215 224,00zł 

Na  Cmentarzu Komunalnym w 2018 r. dokonano 59 pochówków natomiast przychód 

z cmentarza wyniósł 229 396,00 zł.  

Lokale komunalne będące w zasobach Miasta Łuków znajdują się w różnym stanie 

technicznym i tak 125 w tym 18  socjalnych  nie posiada bieżącej wody, 114 w tym 11 

mieszkań socjalnych nie jest przyłączona do instalacji kanalizacyjnej a 42 w tym 11 

socjalnych mieszkań nie jest wyposażona w instalację centralnego ogrzewania.   

 

Gospodarka mieszkaniowa realizowana przez ZGL przyniosła wpływy z: 

   -  lokali mieszkalnych    469 802,00 zł 

    - usług świadczonych na rzecz wspólnot mieszkaniowych 438 024,00 zł                                                

Na koniec 2018r niezapłacone należności najemców względem ZGL wyniosły 1 132 289,08 

pomimo podejmowanych działań windykacyjnych i egzekucyjnych. 
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Do realizacji powyższych zadań zatrudnionych w ZGL było 25,5 pracowników. Oprócz tego 

przy wykonywaniu prac korzystano ze skazanych kierowanych przez sądy do wykonywania 

prac społecznie użytecznych w ilości 25 osób, którzy w ciągu 2018 r. przepracowali 4 763 

godziny. 

W roku 2018 funkcję Dyrektora w Zakładzie Gospodarki Lokalowej sprawował 

Sławomir Rzymowski.  

 

13. Wydział Spraw Obywatelskich 

W związku z Zarządzeniem Nr 153/2018 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 26  listopada 2018 

r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łuków dotychczasowa 

nazwa Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego została zmieniona na 

Wydział Spraw Obywatelskich. 

Do zadań Wydziału zostały dołączone sprawy działalności gospodarczej, dotychczas 

przypisane do Biura Burmistrza, które w obecnej strukturze już nie istnieje. 

W Wydziale Spraw Obywatelskich zostały utworzone następujące stanowiska pracy: 

1. Dwa stanowiska ds. związanych z działalnością gospodarczą;  

2. Dwa stanowiska ds. ewidencji ludności; 

3. Jedno stanowisko ds. dowodów osobistych; 

4. Jedno stanowisko ds. dowodów osobistych i spraw wojskowych; 

5. Dwa stanowiska  ds. zarządzania kryzysowego. 

Działalność gospodarcza                                                                                                            

Zadania na zajmowanym stanowisku pracy : 

1.   Prowadzenie spraw związanych z całokształtem ewidencji  działalności gospodarczej.                        

2.   Wydawanie zaświadczeń o wpisie. 

3.   Udzielanie informacji innym organom bądź przedsiębiorcom występującym z zapytaniem           

o przedsiębiorców będących w ewidencji. 

4.   Prowadzenie spraw i  procedur administracyjnych związanych z wydawaniem zezwoleń na     

sprzedaż   napojów alkoholowych. 

5.    Wydawanie licencji na wykonywanie usług transportowych taksówką. 

6.    Prowadzenie spraw związanych z dokonaniem wpisu do ewidencji obiektów 

świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi na terenie Miasta 

Łuków. 
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7.    Udzielanie całokształtu informacji interesantom z zakresu prawa gospodarczego 

związanego z ewidencją działalności gospodarczej, w tym podlegającym wpisowi do 

ewidencji, koncesjonowaniu, licencjonowaniu. 

8.    Opracowywanie projektów uchwał  Rady Miasta Łuków z zakresu prowadzonych spraw. 

Uchwały Rady Miasta Łuków podjęte w 2018 r. 

- uchwała Nr III/15/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Łuków.   

Centralną Ewidencję i  Informację o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej 

„CEIDG”, prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki 

zgodnie z ustawą  z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018r. poz. 647 ze zm.). 

Organ tj. Burmistrz Miasta Łuków zgodnie z art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 

Prawo przedsiębiorców ( Dz. U. z 2018r. poz. 646) przyjmuje wnioski od przedsiębiorców.    

W 2018 roku wpłynęły następujące wnioski: 

- wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorcy  – 278 

- wniosek o zmianę wpisu w CEIDG  – 1902 

- wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej – 263 

- wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej – 154 

- wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG - 184 

- informacja udzielona innym organom bądź przedsiębiorcom występującym z zapytaniem                      

o  przedsiębiorców będących w ewidencji - 130 

Wydział zajmuje się również prowadzeniem spraw i  procedur administracyjnych 

związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż   napojów alkoholowych. W oparciu  

o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U z 2018r. poz. 2137 ze zm.), ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz.2096 ze zm.) oraz uchwałę  

Nr III/15/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych  

do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Łuków (Dz. Urz. Woj. 

Lubelskiego z 2018 r. poz.6332) w 2018 roku wydano : 

-  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 21 
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-  decyzji o wygaszeniu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -19 

 -  decyzji odmownych na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 

- decyzji o zmianie w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych – 5  

- decyzji o umorzeniu wszczętego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych – 1  

- odwołanie do SKO w Białej Podlaskiej – decyzja przekazana do ponownego rozpatrzenia, 

w dniu  07.01.2019r. wydano zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 Wydawane są licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie 

przewozu osób taksówką zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  

o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm).      

W 2018 roku wydano: 

- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 

taksówką – 5 

- zmian licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 

taksówką – 7. 

 

Ewidencja ludności 

Zadania na zajmowanym stanowisku pracy : 

1.  Prowadzenie ewidencji ludności miasta Łuków w systemie teleinformatycznym                              

na podstawie danych osobowych zgłoszonych przy wykonaniu obowiązku meldunkowego                    

w formie : 

a)  Rejestru mieszkańców, 

b)  Rejestru PESEL. 

2. Aktualizacja danych w rejestrze mieszkańców prowadzonym przez Burmistrza Miasta na podstawie  

zameldowań i wymeldowań. 

3. Udzielanie informacji adresowych, wydawanie poświadczeń zamieszkania oraz wyciągu 

z rejestru mieszkańców. 

4. Sporządzanie wykazu dzieci objętych obowiązkiem szkolnym. 

5. Prowadzenie na wniosek i z urzędu postępowań administracyjnych o wymeldowanie 

i zameldowanie. 

6. Prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisów wyborców. 

7.Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania. 

8.Sporządzanie aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach. 
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Ewidencja ludności miasta Łuków prowadzona jest w systemie teleinformatycznym  

na podstawie danych osobowych zgłoszonych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego. 

Ilość wykonanych czynności zameldowania i wymeldowania z pobytu stałego i czasowego, 

zgłoszenie wyjazdu i powrotu z zagranicy:  

Rok 2018: 1651 

Pomimo zwiększonej ilości urodzeń w stosunku do zgonów liczba osób zameldowanych na 

pobyt stały na  terenie miasta Łuków od wielu lat ulega zmniejszeniu.   

Dane za poszczególne lata przedstawiają się następująco:   

 

 

Lp.  

 

Rok 

kalendarzowy 

Ilość mieszkańców 

zameldowanych na 

pobyt stały 

 

 

Ilość 

urodzeń 

 

Ilość zgonów 

1. 2015 30052 362 284 

2. 2016 29800 310 236 

3. 2017 29562 351 255 

4. 2018 29243 296 257 

 

  

Od 2015 roku ewidencja ludności posiada dostęp do centralnego rejestru PESEL i zauważalne 

niezgodności w zestawieniu z  rejestrem mieszkańców są systematycznie usuwane.   

Ilość usuniętych niezgodności: rok 2018 – 1410. 

W ewidencji ludności wydawanie są zaświadczenia zawierające pełny odpis przetworzonych 

danych dotyczących wnioskodawcy (zaświadczenia) – w 2018 roku wydano 813 

zaświadczeń. 

Danych jednostkowych z rejestru mieszkańców udostępniono w ilości 431. 

W ewidencji ludności prowadzony jest i aktualizowany w systemie ciągłym rejestr 

wyborców. 

W mieście Łuków na dzień 31.12.2018 było 23560 wyborców. W aplikacji WOW (Wsparcie 

Organów Wyborczych) – Centralnym Rejestrze Informacji Dodatkowych obsługiwani są 

również wyborcy – nie mieszkańcy naszego miasta, którzy zostali dopisani do miejskiego 

rejestru wyborców, których na dzień 31.12.2018 roku było 164.  Z rejestr wyborców 

wykreślane są  osoby pozbawione prawa wybierania (59 kart), mieszkańcy naszego miasta 

wpisani do rejestru wyborców w innej gminie (326 kart) oraz wpisani do rejestru wyborców 
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w  tej samej gminie, ale zamieszkali pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt 

stały (49 kart).  

Do  zadań Wydziału należy również przygotowanie spisów wyborców, z których korzystają 

obwodowe komisje wyborcze w dniu głosowania. Przygotowanie tych spisów wiąże się  

z  koniecznością dopisywania do nich wyborców, skreślania, wydawania decyzji o dopisaniu 

do rejestru wyborców, wydawaniu zaświadczeń do głosowania czy wydawanie 

pełnomocnictw do głosowania co wiąże się z wizytą w domu wyborcy. 

W roku 2018 wydano 25 decyzji  na wniosek lub z urzędu w prowadzonych postępowaniach 

o wymeldowanie. 

Wpłynęło 1 odwołanie. Decyzją Wojewody Lubelskiego rozstrzygnięcie Burmistrza Miasta 

Łuków zostało utrzymane w mocy.   

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2018r. przepisów ustawy o ewidencji ludności, każdemu 

cudzoziemcowi legalnie przebywającemu na terenie Polski, na jego wniosek lub przy 

zameldowaniu, nadaje się Nr ewidencyjny PESEL.  W roku 2018 nadano 375 numerów 

PESEL. 

 

Dowody osobiste:  

Zadania na zajmowanym stanowisku pracy : 

1. Wydawanie i wymiana dowodów osobistych; 

2. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego; 

3. Unieważnianie dowodów osobistych; 

4. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego w miejscu pobytu 

wnioskodawcy; 

5. Wprowadzenie i przetwarzanie danych w Rejestrze Dowodów Osobistych; 

6. Prowadzenie zbioru dokumentacji związanej z dokumentami osobistymi; 

7. Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis danych przetwarzanych  

w  Rejestrze Dowodów Osobistych; 

8. Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym; 

9. Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi; 

10. Przyjmowanie wniosku od osoby uprawnionej do posiadania dowodu osobistego  

lub w  przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub 

posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych od rodzica, opiekuna 

prawnego lub kuratora; 
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11. Zapewnienie możliwości przyjęcia wniosku o dowód osobisty w miejscu pobytu osoby 

w przypadku niemożności złożenia wniosku w siedzibie urzędu gminy spowodowanej 

chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą. 

W związku z nowelizacją ustawy o dowodach osobistych od 1 marca 2015 roku w dowodzie 

osobistym nie zamieszcza się adresu zameldowania, powstała możliwość  złożenia wniosku 

w dowolnym urzędzie, a także drogą elektroniczną przez ePUAP   

W roku 2018: 

- wydano dowodów osobistych – 3411, 

- unieważniono z powodu zmiany danych – 134, 

- unieważniono z powodu utraty – 322, 

- unieważniono z powodu uszkodzenia – 57, 

- unieważniono z powodu upływu terminu ważności – 1885, 

- udostępnienie danych – 28 

Obecnie wydawane są dowody osobiste z warstwą elektroniczną.  E-dowód ma wbudowany, 

niewidoczny z zewnątrz chip. W warstwie elektronicznej e-dowodu mogą być zamieszczone 

trzy certyfikaty: 

Certyfikat potwierdzenia obecności – zamieszczony w każdym dowodzie bez względu  

na wiek lub posiadaną zdolność do czynności prawnych. Wykorzystuje go posiadacz dowodu 

osobistego do potwierdzenia obecności w określonym miejscu i czasie. Może służyć przy 

automatycznych bramkach granicznych (np. na lotniskach). W służbie zdrowia  

do potwierdzenia pobieranych świadczeń medycznych. Do tego certyfikatu nie ustala się kodu 

PIN. 

Certyfikat identyfikacji i uwierzytelniania – potwierdza dane posiadacza dowodu osobistego -  

może służyć do logowania i potwierdzania tożsamości np. na portalu ePUAP. Ten certyfikat 

można używać ustalając do niego 4 – cyfrowy PIN. 

Certyfikat podpisu osobistego – służy do podpisywania elektronicznych dokumentów (np. 

umów) – skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.  

 

 Sprawy wojskowe    

Zadania na zajmowanym stanowisku pracy : 

1. Prowadzenie spraw z zakresu kwalifikacji wojskowej. 

2.  Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem w zakresie zgromadzeń publicznych 

      i imprez masowych. 

3. Prowadzenie akcji kurierskiej na terenie miasta. 
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W 2018 roku objęto rejestracją na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia 

kwalifikacji wojskowej 

- kobiet – 177 

- mężczyzn – 187 

Kwalifikacji wojskowej w 2018 roku podlegało: 

- kobiet – 11 

- mężczyzn – 230 

W 2018 roku na terenie miasta Łuków odbyły się 2 zgromadzenia publiczne. 

W 2018 roku wydano 2 decyzje na imprezy masowe – brak odwołań . 

 

 Zarządzanie Kryzysowe 

Zadania na zajmowanym stanowisku pracy : 

Wydział Spraw Obywatelskich  jest komórką właściwą w sprawach obronnych,  

zarządzania kryzysowego  i obrony cywilnej.  W szczególności do zadań w tym zakresie 

należy: W zakresie spraw obronnych: 

1. Opracowywanie zarządzeń w sprawie wykonywania zadań w ramach powszechnego 

obowiązku obrony,  

2. Opracowanie zasad organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego 

obowiązku obrony, 

3. Opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie 

szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej, 

4. Opracowywanie, uzgadniania i przedkładania do akceptacji planu operacyjnego 

funkcjonowania miasta, 

5. Realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem Stanowiska Kierowania 

Burmistrza, zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach 

gotowości obronnej państwa; 

6. Opracowanie zarządzenia i regulaminu organizacyjnego na czas wojny, 

7. Opracowywanie i bieżącego uaktualniania dokumentów zapewniających sprawne 

wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej, 

8. Opracowywanie i uaktualniania dokumentacji Stałego Dyżuru, 

9. Planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych  na rzecz obrony,  

10. Planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych. 
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W zakresie zarządzania kryzysowego: 

1. Gromadzenie i przetwarzanie informacji o możliwych do użycia siłach i środkach  

w  sytuacjach kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych, 

2. Opracowanie procedur postępowania na wypadek zagrożeń, 

3. Opracowanie i aktualizacja planu reagowania kryzysowego, 

4. Prowadzenie szkoleń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia, 

5. Przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym, 

6. Realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej 

7. Organizowanie działalności Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 

8. Współpraca z  policją, państwową strażą pożarną,  służbami i inspekcjami  oraz 

wydziałami Urzędu Miasta w zakresie przeciwdziałania zjawiskom noszącym 

znamiona kryzysu. 

W zakresie obrony cywilnej: 

1. Planowanie realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej, 

2. Przygotowanie i kierowanie formacjami obrony cywilnej, 

3. Opracowanie planu obrony cywilnej miasta oraz nadzór nad opracowywaniem planów 

obrony cywilnej podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych, 

4. Organizowanie i prowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej, a także szkolenia 

ludności w zakresie powszechnej samoobrony, 

5. Prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotyczących pożarów, klęsk 

żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, 

6. Organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami 

uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze miasta. 

W 2018 roku opracowano: 

1. Zarządzenie nr 4/2018 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 10 stycznia 2018r. w sprawie 

wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2018 roku, 

2. Zarządzenie nr 111/2018 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 22.08.2018r. w sprawie 

organizacji, uruchomienia i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie 

miasta Łuków w stanach gotowości obronnej wraz z dokumentacją Stałego Dyżuru 

Burmistrza Miasta Łuków, 

3. Plan kontroli problemowych wykonywanych zadań obronnych na 2018, 

4. Plan szkolenia obronnego miasta Łuków na 2018, 

5. Plan działania obrony cywilnej miasta Łuków na 2018 rok, 

6. Ocenę stanu przygotowań ochrony ludności i obrony cywilnej, 
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7. Sprawozdanie o formacjach wchodzących w skład Systemu Wykrywania  

i Alarmowania, 

8. Sprawozdanie o stanie toksycznych środków przemysłowych, 

9. Sprawozdanie o stanie odkażalników, 

10. Sprawozdanie o stanie sprzętu gospodarki narodowej, 

11. Zestawienie urządzeń specjalnych stacjonarnych i polowych, 

12. Sprawozdanie o laboratoriach włączonych do SWA i SWO, 

13. Wykaz potrzeb tabletek jodowych w rozbiciu na grupy wiekowe, 

14. Sprawozdania  z zakresu spraw obronnych, 

15. Ankietę Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych. 

zaktualizowano: 

1. Plan obrony cywilnej miasta Łuków  wraz z załącznikami, 

2. Plan ochrony zabytków na wypadek  konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej dla 

miasta Łuków, 

3. Plan operacyjny miasta Łuków w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa  

i w czasie wojny, 

przeprowadzono: 

1. Okresową inwentaryzację sprzętu obrony cywilnej w magazynie Urzędu Miasta 

Łuków oraz w magazynach jednostek podległych i podporządkowanych, 

2. Kontrole z zakresu spraw obronnych,  

3. Kontrole z zakresu obrony cywilnej, 

4. Szkolenie z zakresu spraw obronnych, 

5. Ćwiczenie obronne, 

6. Treningi obronne, 

7. Treningi SWO i SWA. 

 W roku 2018 zostało wydanych 10 decyzji o nałożeniu świadczeń rzeczowych bądź 

osobistych. Odwołania nie były składane. 
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14. Wydział Spraw Społecznych 

Wydział Spraw Społecznych w strukturze organizacyjne Urzędu Miasta Łuków 

funkcjonuje od 1 maja 2004 roku. Został utworzony w celu realizowania zadania zleconego 

ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, która weszła w życie 

1.05.2004 r. Burmistrz Miasta jako organ właściwy wg właściwości miejscowej został 

zobowiązany do ustalania prawa i wypłaty zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków 

rodzinnych oraz świadczeń opiekuńczych dla rodzin i osób zamieszkujących w granicach 

administracyjnych miasta spełniających  warunki określone ustawą. 

Wydział Spraw Społecznych aktualnie  realizuje następujące zadania: 

Zadania zlecone. 

 1  -   wypłata świadczeń rodzinnych , opiekuńczych, rodzicielskich i -   ustawa z dnia  

28 listopada 2003 r. o świadczeniach   rodzinnych.  

 2  -   wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – ustawa z dnia 7 września 2007 r.  

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

 3   -  potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych  - ustawa 

z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych. 

 4    - wypłata dodatków energetycznych – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne oraz Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 r.  

w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od 1 maja 2014 r.  

do dnia 30 kwietnia 2015 r. 

 5   - wypłata świadczeń wychowawczych – ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 

państwa w wychowaniu dzieci. 

 6  -  wypłata świadczeń  „dobry start” – uchwała Rady Ministrów Nr 80/2018 z dnia 30 maja 

2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”  

W ramach zadań zleconych realizowane były rządowe programy prorodzinne stanowiące 

element polityki społecznej państwa. W 2018 roku ogółem rodzinom wypłacono 

31 268 770,00 złotych w tym: 

-  46736 świadczeń rodzinnych na kwotę  8 652 564,00 - złotych z tego: 

- 25265 zasiłków rodzinnych  na kwotę          - 2 857 004,00 zł 

-  9819 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę                 - 1 204 013,00 zł 

-  9091 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę       - 1 439 108,00 zł 

-  1170 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę     - 1 722 519,00 zł 

-      46 zasiłków dla opiekuna na kwotę                                        -      24 320,00 zł               
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-    332 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę                -   176 664,00 zł 

-    233 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę  -   233 000,00 zł 

-   780 świadczeń rodzicielskich        -   706 936,00 zł 

-   4 jednorazowe świadczenia z tyt. urodzenia się żywego dziecka   -     16 000,00 zł 

-   2973 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę  1 164 819,00 złotych. 

-  40 730 świadczeń wychowawczych na kwotę     20 364 337,00 złotych. 

-   3624 świadczenia „dobry start” na kwotę 1 087 050,00 złotych 

Ponadto w 2018 r. wypłacono ogółem 155 dodatków energetycznych na kwotę 1 972,98 zł  

w tym: 

        - 105 dodatków dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez 1 osobę na kwotę 

          1 187,33 zł. 

        - 50 dodatków dla gospodarstwa domowego składającego się od 2 do 4 osób na kwotę 

          785,65 zł. 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki wysokość dodatku energetycznego  

dla    gospodarstwa domowego wynosi: 

                                                     od 1.01 - 30.04.2018r.     od 1.05 - 31.12.2018 r. 

- prowadzonego przez osobę samotną  - 11,22 zł/miesiąc  -11,35 zł/miesiąc 

- składającego się z 2 do 4 osób      - 15,58 zł/miesiąc  -15,77 zł/miesiąc 

- składającego się z co najmniej 5 osób -  18,70 zł/miesiąc  -18,92 zł/miesiąc 

        Realizacja zadań z zakresu polityki prozdrowotnej państwa polega na wydawania decyzji 

potwierdzającej prawo do opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Wydział Spraw 

Społecznych realizuje te zadania od 1 marca 2007 r. W 2018 roku przeprowadzono 122 

postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem 110 decyzji administracyjnych  

w tym 87 potwierdzających prawo do świadczeń, 7 decyzji odmownych, 17 decyzji 

umarzających, 4  decyzje wygaszające. Wydano 12 postanowień korygujących okres 

ubezpieczenia oraz dane świadczeniobiorcy. Podejmowanie decyzji następuje w oparciu  

o informacje zawarte w wywiadach środowiskowych sporządzanych przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej na zlecenie Wydziału. 

 Postępowania administracyjne w tych sprawach prowadzone są na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 
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Zadania własne. 

 1  -   wypłata dodatków mieszkaniowych  -  ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych. 

 2  -   realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych -  

ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

 3   -  realizacja zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia  

29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 4   -  realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie – ustawa z dnia  

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 5   -  realizacja zadań dotyczących opieki nad dziećmi do lat 3 – ustawa z dnia 4 lutego 2011 

r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

W ramach zadań własnych Wydział Spraw Społecznych przyznawał i wypłacał: 

-  dodatki mieszkaniowe. 

 Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych. Ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości  

i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach.  

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wypłacono 3565 dodatków na kwotę 

577 858,78,- złote w tym na lokale: 

- spółdzielcze własnościowe i lokatorskie 1688 dodatków na kwotę 252 541,38,-zł 

- komunalne 891 dodatków na kwotę 153 033,21,-zł 

- wspólnot mieszkaniowych 589 dodatki na kwotę 100 453,43,-zł 

- pozostałe 397 dodatków na kwotę 71 830,76,-zł 

Dodatki przyznawane są na okres 6 miesięcy. Kwota przyznawanych dodatków zgodnie  

z Uchwałą  Nr XIV/121/2004 r. Rady Miasta Łuków z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie 

określenia wysokości dodatku mieszkaniowego nie przekracza 60% naliczonego dodatku. 

- realizował zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,   

przeciwdziałaniu narkomanii. 

Zadania realizowane są przez Wydział Spraw Społecznych od 1 kwietnia 2005 r. i polegały 

głównie na realizacji zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii  na 2018 rok uchwalonego 

Uchwałą Nr XLVI/329/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 15.12.2017  roku oraz programów 

zawartych w Harmonogramie przyjętym Zarządzeniem Nr 176/2017 Burmistrza Miasta 
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Łuków z dnia  27.12.2017 roku. Sporządzono i podpisano 64 umów cywilno-prawnych w tym 

z organizacjami pozarządowymi 10 umów. Ponadto w ramach obsługi Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opracowano i wydano 16 postanowień 

opiniujących punkty sprzedaży napojów alkoholowych, wezwano na rozmowę 72 osoby 

nadużywające alkohol z których stawiło się 29 osób. Osoby te złożyły stosowne 

oświadczenia. Złożono 11 wniosków do sądu o zobowiązanie poddaniu się leczeniu  

i o skierowanie na badanie przez biegłych. Komisja przeprowadziła 50 kontroli punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych i nie stwierdziła łamania przepisów Ustawy. 

 Na realizację zadań w omawianym okresie przeznaczono dochody własne pochodzące 

z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w  kwocie 609 785,12,-zł. Są to środki,  

które można wykorzystać na cele określone w ustawie z dnia 26 października 1982 r.  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

- realizował zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3. 

 Ustawa z dnia 4 lutego 2001 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 weszła w życie 

4 kwietnia br. i jest adresowana głównie do gmin i podmiotów prywatnych, mogących 

sprawować opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Określa zasady organizowania  

i funkcjonowania opieki, warunki świadczenia usług, kwalifikacje osób sprawujących opiekę, 

zasady finansowania opieki i nadzór nad warunkami i jakością sprawowanej opieki.  

Na podstawie tej ustawy gminom przybyło wiele nowych obowiązków. Do najważniejszych  

z nich należy zaliczyć : 

1. Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz wydawanie zaświadczeń 

o wpisie do tego rejestru, 

2. Publikacja rejestru w Biuletynie Informacji Publicznej, 

3. Wybór dziennego opiekuna w trybie otwartego konkursu ofert, na podstawie 

ustawy o pożytku publicznym, zawieranie umowy i opłacanie wynagrodzenia 

dziennego opiekuna, 

4. Ubezpieczenie dziennego opiekuna od odpowiedzialności cywilnej za szkody 

wyrządzone przy sprawowaniu opieki, finansowanie i opłacanie składki na to 

ubezpieczenie, 

5. Ustalanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna i zasad 

jego ustalania, 

6. Ustalanie opłat za pobyt dziecka w gminnych żłobkach lub klubach dziecięcych 

albo u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie, 

7. Określenie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia 

tych opłat, 

8. Sprawowanie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi 

opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki, 

9. Sporządzanie i przekazywanie wojewodzie sprawozdań rzeczowo-finansowych  

z zakresu opieki. 

Aktualnie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych zostało wpisane cztery żłobki, 

jeden jest prowadzony przez Spółkę Jawną MarBet Marek Piasecki, Beata Piasecka 

przy ul. Przemysłowej 22A, a trzy przez osoby fizyczne  ul. Bolesława Prusa 3A  

i Wilczyńskiego 21 oraz Jana Pawła II 37. 
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Wydział Spraw Społecznych pod względem organizacyjnym, technicznym  

i kadrowym jest zdolny do realizacji zadań określonych w Regulaminie 

Organizacyjnym Urzędu Miasta Łuków 

 

14.1  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie realizuje  zadania wynikające                        

z ustaw: 

 Ustawa z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (t.j.Dz.U. z 2018r, poz.1508  

ze zmianami) 

 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej         

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 998),  

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U.                  

z 2015r., poz. 1390) 

  ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 1878) 

 ustawa dnia 7 września 1991  o systemie oświaty – świadczenia materialne                         

o charakterze socjalnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1457) 

  ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017r.  poz. 1832 

ze zmianami) 

 Siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie jest lokal przy  

ul. Zdanowskiego 15,   na pierwszym piętrze budynku, na  które prowadzą schody,  brak jest 

windy, co powoduje utrudnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo.  

Kierownikiem Ośrodka jest Pani Anna Strzyżewska, która pełni tę funkcję od czerwca  

1990 roku. Burmistrz miasta udziela kierownikowi ośrodka pomocy społecznej upoważnienia  

do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy 

społecznej należących do właściwości gminy. Do prawidłowej realizacji zadań pomocy 

społecznej niezbędny jest zespół pracowników posiadających specjalistyczną wiedzę  

i doświadczenie. Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej pracownikiem 

socjalnym może to być osoba, która posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników 

służb społecznych lub ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna, lub do dnia  

31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu 

pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, 

politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie. 
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie w 2018 r. zatrudniał  23 osoby, w tym  

15 pracowników socjalnych. Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do 

liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze 

czasu pracy na 2000 mieszkańców.  Pracownicy socjalni chodzą w teren pieszo, korzystają 

również z samochodów prywatnych i nie otrzymują z tego tytułu zwrotu kosztów przejazdu. 

Zgodnie z art. 121 ust. 3c. ustawy o pomocy społecznej pracownikowi socjalnemu, do którego 

obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku lub przeprowadzanie 

rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, przysługuje zwrot kosztów 

przejazdów  z miejsca pracy do miejsc wykonywania przez niego czynności zawodowych,                      

w przypadku braku możliwości zapewnienia dojazdu środkami pozostającymi w dyspozycji 

zatrudniającego go pracodawcy. 

 

Zatrudnienie w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w roku 2018 

pracownicy ogółem 23 

kierownik 1 

pracownicy socjalni ogółem 15 

z tego:                                                              

 specjalista pracy socjalnej 

12 

pracownik socjalny 3 

asystent rodziny 1 

pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze 2 

pozostali 4 

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Osoby                      

i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania                                 

w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej, a brak tego współdziałania może  

być podstawą do ograniczenia lub odmowy udzielenia pomocy.  

Pomoc społeczna polega w szczególności  na:  

- przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawowo świadczeń,  

- realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb,  
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- pracy socjalnej,  

- rozwijaniu nowych form pomocy, 

- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej. 

W ostatnich latach można obserwować stały wzrost liczby realizowanych przez pomoc 

społeczną zadań. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie jest pierwszym miejscem, 

w którym wsparcia szukają rodziny i osoby potrzebujące pomocy. Naszym celem jest 

wspieranie tych, którzy z różnych przyczyn niezdolni są do rozwiązywania swych życiowych 

problemów, a w szczególności ludzi starszych, niepełnosprawnych, chorych, samotnych, 

zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem. 

Pomoc społeczna w pierwszej kolejności obejmuje swymi działaniami osoby i rodziny 

znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Prawo do świadczeń pieniężnych                         

z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom spełniającym ustawowe kryterium 

dochodowe wynoszące: 

- dla osoby samotnie gospodarującej – 701,00 zł netto 

- dla osoby w rodzinie – 528,00 zł netto  

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:  

ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej 

choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony 

macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych              

i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 

wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej 

Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, trudności 

w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, 

zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 

Powody  przyznania pomocy społecznej w 2018r.  

Powód Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

Ubóstwo 178 373 

Bezdomność 15 15 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 33 161 

Bezrobocie 95 286 

Niepełnosprawność 139 283 

Bezradność w sprawach opiekuńczo- 22 59 
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wychowawczych 

Alkoholizm 49 64 

Narkomania 1 1 

Trudności w przystosowaniu do życia 

po zwolnieniu z zakładu karnego 

4 20 

 

Świadczenia realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie                        

w ramach zadań własnych w 2018 r. przedstawiają się następująco: 

Formy pomocy 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenia  

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń   

w zł  

liczba 

rodzin  

liczba 

osób  

w 

rodzinach  

zasiłki stałe - ogółem 
 

100 1 067 506 903 99 129 

z tego: 

środki własne  
x x 0 x x 

dotacja 
 

x x 506 903 x x 

zasiłki okresowe - ogółem 
 

46 158 40 915 45 93 

z tego: 

środki własne  
x x 0 x x 

dotacja 
 

x x 40 915 x x 

schronienie 
 

11 827 20 675 11 11 

posiłek 
 

247 32 098 101 749 133 451 

w tym dla: 

dzieci  
200 24 088 69 709 91 402 

usługi opiekuńcze 
 

20 3 613 67 917 20 23 

sprawienie pogrzebu 
 

3 3 3 000 3 3 

zasiłki celowe 
 

46 49 9 020 45 73 

praca socjalna 
 

x x x 378 869 

odpłatność gminy za pobyt w 

domu pomocy społeczne  
14 154 331 308 14 19 
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1. Zasiłki stałe - 100 osób, 1 067 świadczeń, wydano 506 903,- zł.  

Zasiłki te są wypłacane z dotacji celowej z budżetu wojewody. Przysługują osobom 

pełnoletnim, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, 

jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego.   

 

2. Zasiłki okresowe - 46 osób, 158 świadczeń,  wydano 40 915,- zł. 

Zasiłki okresowe wypłacane są z dotacji celowej z budżetu wojewody.  

Przysługują w szczególności ze względu  na bezrobocie, długotrwałą chorobę  

i niepełnosprawność.  

 

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne  - 86 osób, 933 świadczenia, wydano 42 690,-zł. 

Składki te są opłacane z budżetu wojewody za osoby pobierające zasiłek stały i nie 

podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.  

 

4. Zasiłki celowe - 46 osób, 49 świadczeń,  wydano 9 020,- zł.   

Zasiłki celowe wypłacane są z budżetu miasta. Przyznawane są w celu zaspokojenia 

niezbędnej potrzeby bytowej rodziny lub osoby, w szczególności na zakup leków, opału, 

obuwia, odzieży, pokrycia kosztów wynikających ze zdarzenia losowego.  

 

5. Usługi opiekuńcze - 20 osób, 3 613 świadczeń, wydano 67 917,- zł.  

 Organizowanie usług opiekuńczych jest zadaniem obowiązkowym gminy.  

Usługi te przysługują osobom, które z powodu wieku lub choroby wymagają pomocy, a są jej 

pozbawione. Usługi wykonują 2 opiekunki domowe, zatrudnione w tut. Ośrodku na umowę 

o pracę. Zakres usług obejmuje: pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego,  

pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, pielęgnację, przygotowanie posiłku, zakupy, bieżące 

sprzątanie, zamawianie wizyt lekarskich, załatwianie spraw w urzędach,  

pomoc w utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem. Usługi są odpłatne. Odpłatność jest 

uzależniona od dochodu osoby korzystającej z tej pomocy. Dochód za świadczone usługi 

opiekuńcze  w  2018 r. wyniósł 23 603,- zł. Usługi te są finansowane z budżetu miasta. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje także prace społecznie użyteczne w zakresie 

usług opiekuńczych. W 2018 r. na mocy zawartego porozumienia z Powiatowym Urzędem 

Pracy w Łukowie do świadczenia usług opiekuńczych skierowano 5 osób bezrobotnych. 

Usługi były finansowane w 60% przez urząd pracy, a w  40% przez tut. Ośrodek.  

Na organizację prac społecznie użytecznych wydano 3 778,- zł.  
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6. Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej  - 14 osób, 154 świadczenia, wydano                               

331 308,-zł. 

Opłaty te są finansowane w całości z budżetu miasta. Skierowanie do domu pomocy 

społecznej przysługuje osobie, która wymaga całodobowej opieki, a nie można tej opieki 

zapewnić w miejscu zamieszkania. W 2018 r. skierowano 3 osoby.  

 

7. Schronienie - 11 osób, wydano 20 675,- zł.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kierował osoby bezdomne, za ich zgodą, do Schroniska 

dla Osób Bezdomnych Markot w Wilczyskach, z którym ma podpisane porozumienie 

o współpracy. Koszt pobytu wynosił 28,- zł. za 1 dzień. Bezdomni, którzy mają miesięczny 

dochód przekraczający kryterium uprawniające do ubiegania się o pomoc społeczną (701,- zł 

m-nie), ponoszą odpłatność za pobyt. Odpłatność ustala się zgodnie z uchwałą 

Nr XLVI/330/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,  

po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Pracownicy Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej podejmowali działania w celu zapewnienia pomocy osobom zagrożonym 

niskimi temperaturami w okresie jesienno-zimowym, w tym osobom bezdomnym. W mieście 

zostały rozwieszone ogłoszenia o możliwości uzyskania pomocy. Wystosowano apel  

do mieszkańców miasta o zgłaszanie zagrożenia i informowanie tut. Ośrodka o osobach 

potrzebujących pomocy. Pracownicy wspólnie z policją odwiedzali miejsca, gdzie mogą 

gromadzić się bezdomni, proponowali pomoc. Nawiązywali kontakty z rodzinami 

bezdomnych, w celu udzielenia im pomocy. Powodem odmowy przyjęcia do domu 

bezdomnego jest nadużywanie alkoholu, awantury, tryb życia. Osoby bezdomne nie  

są zainteresowane wyjściem z trudnej sytuacji, nie wyrażają zgody na podjęcie współpracy 

z pracownikiem socjalnym. Korzystają  z pomocy doraźnie, głównie w okresie zimy.  

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej został powołany Zespół ds. Bezdomności,  

który koordynuje działania pracowników socjalnych, podejmuje działania profilaktyczne 

i osłonowe wobec bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.  

 

8. Posiłki   - 200 - dzieci i młodzieży, wydano 69 709,- zł 

       - 47 osób dorosłych, wydano 32 040,- zł. 

Posiłki dla dzieci i młodzieży wydawane są w przedszkolach i stołówkach szkolnych.  

Osoby dorosłe korzystają z posiłków w barze „Frytka”, który został wybrany w ramach 



 

 

239 

 

zapytania ofertowego. Koszt jednego posiłku wynosił 4,- zł. Wydatki na posiłki  

są finansowane  w 60% z dotacji celowej z budżetu wojewody, w 40% z budżetu miasta. 

 

9. Świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności - 45 osób, wydano 26 594,- zł. 

  

10. Świadczenia rzeczowe (produkty żywnościowe) - 65 osób, wydano 9 559,- zł. 

 

11. Sprawienie pogrzebu - 3, wydano 3 000,- zł.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się sprawieniem pogrzebu zmarłym, którzy 

zamieszkiwali lub przebywali na terenie Łukowa, gdy nie mają osób bliskich lub osoby te nie 

są w stanie pokryć kosztów pogrzebu. Ośrodek pokrywa także koszty pogrzebu dzieci martwo 

urodzonych, których rodzice odmówili sprawienia pogrzebu. 

 

12. Praca socjalna - 378 osób.  

Jest to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub 

odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie 

odpowiednich ról społecznych. Jest prowadzona z osobami i rodzinami w celu wzmocnienia 

ich aktywności i samodzielności życiowej. Praca socjalna świadczona jest bez względu na 

posiadany dochód.   

 

Świadczenia realizowane w 2018r. w ramach zadań zleconych przedstawiają się 

następująco: 

 

Formy pomocy 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenia  

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń  

w zł  

Liczba 

rodzin  

Liczba 

osób w 

rodzinac

h  

  

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w 

miejscu zamieszkania dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi 
 

7 1 034 27 229 6 18 

Pomoc - ogółem przyznana cudzoziemcom, 
 

3 5 2 400 X X 
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Formy pomocy 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenia  

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń  

w zł  

Liczba 

rodzin  

Liczba 

osób w 

rodzinac

h  

którzy uzyskali zgodę na pobyt ze 

względów humanitarnych lub na pobyt 

tolerowany na terytorium rp 

w tym: 

zasiłki celowe w formie pieniężnej  
3 5 2 400 X X 

 

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 7 osób, wydano   

27 229,- zł.   

Usługi te w całości finansowane są z budżetu wojewody. Wykonują je pedagodzy  

i pielęgniarki w ramach umowy zlecenia, w miejscu zamieszkania osób korzystających 

z pomocy. 

2. Zasiłki celowe dla cudzoziemców - 3 osoby, wydano 2 400,-zł. 

Zasiłki są w całości finansowane z budżetu wojewody. 

Ogółem w roku 2018 MOPS objął pomocą społeczną 439 rodzin w tym 1 050 osób                 

w tych rodzinach. Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby 

zainteresowanej lub z urzędu. Podstawą do wydania decyzji jest przeprowadzenie rodzinnego 

wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego, w miejscu zamieszkania lub pobytu 

osoby ubiegającej się o pomoc. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej  

są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji. W celu określenia 

sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów rodziny pracownik socjalny 

zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej może zawrzeć kontrakt socjalny z osobą  

lub rodziną w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej  

lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

wpływają także zgłoszenia telefoniczne i na piśmie wymagające niezwłocznej interwencji  

w środowisku.  

W 2018 r. do załatwienia wpłynęło 2594 sprawy. Wydano 722 decyzji 

administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy społecznej, w tym 26 odmownych. 
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Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wpłynęło 2  odwołania, które zostały 

utrzymane w mocy. Pracownicy przeprowadzili 108 wywiadów środowiskowych na potrzeby 

Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Łukowie oraz 106 wywiadów na wniosek 

innych instytucji. W ramach swojej działalności Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

współpracuje z wieloma instytucjami w zakresie rozpoznawania potrzeb, organizowania  

i udzielania pomocy, wymiany informacji, tj. z placówkami oświatowymi, służby zdrowia,  

z policją, sądem, prokuraturą, powiatowym urzędem pracy, powiatowym centrum pomocy 

rodzinie, zakładem ubezpieczeń społecznych i innymi. Na wniosek policji udzielono  

214 pisemnych informacji. Pracownicy występowali w charakterze świadka w sprawach 

służbowych 2 razy na policji i 2 razy w  sądzie.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 

skierowania po żywność do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej dla 229 rodzin.  

Na bezpłatne kolonie finansowane przez Kuratorium Oświaty w Lublinie skierowano 

17 dzieci z rodzin wymagających pomocy. Kolonie były organizowane w lipcu                                

w Tomaszowie  Lubelskim. W ramach współpracy z Parafią Podwyższenia Św. Krzyża 

zgłoszono, za pisemną zgodą zainteresowanych, 8 rodzin do paczek świątecznych,  

które otrzymały w XII 2018 r. Dnia 18.12.2018r.  MOPS zorganizował wigilię dla osób 

samotnych, w której uczestniczyło 50 osób.  Pracownicy socjalni uczestniczą także w pracach 

Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz Miejskiej Komisji  Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie realizuje również zadania 

wynikające   z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

W 2018 r. w rodzinach zastępczych przebywało 20 dzieci, wydatki za pobyt wynosiły  

62 134,- zł.  

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 20 dzieci, wydatki wynosiły 

577 353,- zł. 

Zgodnie z obowiązującą ustawą  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie 

pieczy zastępczej, w przypadku umieszczania dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce 

opiekuńczo-wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, 

ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka, 

- 30% w drugim roku pobytu, 

- 50% w trzecim i kolejnych latach pobytu. 
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Wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej wzrosły, ponieważ 

zwiększyła się liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz zwiększa się 

procentowa odpłatność w kolejnych latach pobytu dzieci w pieczy zastępczej. 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej był zatrudniony asystent rodziny w ramach 

programu rządowego „Asystent rodziny”. Zatrudnienie było finansowane z programu 

rządowego następująco: dotacja LUW – 12 144,- zł, fundusz pracy – 4 776,-zł,  budżet miasta 

– 25 511,- zł. Łącznie wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny wynosiły 42 431,- zł. 

Asystent rodziny ogółem w ciągu roku objął swoim działaniem 18 rodzin zgłoszonych przez 

pracowników socjalnych, które wyraziły zgodę na pracę z asystentem. W trakcie roku                        

2 rodziny zrezygnowały z pomocy asystenta, 1 rodzina wyprowadziła się z Łukowa,                        

z  1 rodziną zakończono współpracę – zrealizowano zamierzone cele. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie zapewnia obsługę administracyjno - 

techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Przewodniczącą Zespołu jest kierownik Ośrodka, w skład Zespołu wchodzi także dwóch 

pracowników socjalnych. W 2018 r. do Przewodniczącego Zespołu wpłynęło                                    

126 wypełnionych Niebieskich Kart, w tym 125 wypełnionych przez policję, 1 przez pomoc 

społeczną. Przewodniczący Zespołu w ciągu 3 dni od otrzymania wypełnionej Niebieskiej 

Karty A ma obowiązek zapoznać z jej treścią członków Zespołu. W tym celu zwoływane  

są posiedzenia Zespołu. W 2018 r. odbyło się 35 posiedzeń Zespołu, który po zapoznaniu się 

z treścią Niebieskich Kart powołał łącznie 75 grup roboczych. Łącznie w 2018 r. pracowało 

107 grup roboczych. Odbyło się 314 posiedzeń grup roboczych. W skład grup roboczych 

wchodzą pracownicy socjalni, dzielnicowi, pedagodzy, kuratorzy oraz przedstawiciele 

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Grupa robocza ustala plan 

pomocy dla danej rodziny, monitoruje sytuację rodziny, dokumentuje podejmowane działania 

i efekty tych działań. Za dokumentowanie pracy Zespołu i grup roboczych odpowiedzialni  

są pracownicy socjalni i kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach 

procedury Przewodniczący Zespołu zaprasza osobę dotkniętą przemocą na posiedzenie grupy 

roboczej, która dokonuje analizy sytuacji rodziny i wypełnia formularz  

Niebieskiej Karty C - w 2018 r. nie zgłosiło się 11 osób dotkniętych przemocą. Na odrębne 

posiedzenie grupy roboczej wzywa się osobę podejrzaną o stosowanie przemocy - w 2018 r. 

nie zgłosiły się 24 osoby podejrzane o stosowanie przemocy (wpłynęło - 126 kart).   

Zespół lub grupa robocza kieruje wnioski o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego 

w Łukowie. W 2018 r. skierowano 19 wniosków do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, 

7 wniosków do Wydziału Karnego. Do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
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Alkoholowych skierowano 3 wnioski dotyczące leczenia. Członkowie Zespołu i grup 

roboczych wykonują zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

w ramach swoich obowiązków służbowych, nie otrzymują  dodatkowego wynagrodzenia. 

Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Posiedzenia Zespołu oraz grup roboczych odbywają się w siedzibie Ośrodka, gdzie jest 

gromadzona i przechowywana dokumentacja. Na obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu 

i grup roboczych wydano w 2018 r. 1 000,- zł. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie realizuje także zadania wynikające                  

z ustawy o systemie oświaty w zakresie przyznawania i wypłacania świadczeń materialnych 

o charakterze socjalnym. 

W 2018 r. wpłynęło 198 wniosków, przyznano i wypłacono stypendia i zasiłki szkolne dla 

192 uczniów, wydano 198 decyzji administracyjnych. Na wypłatę stypendiów i zasiłków 

wydano 66 458,- zł, w tym 55 166,-zł z budżetu wojewody, 13 292,-zł z budżetu miasta. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny. 

W 2018 r. wydano 318 kart tradycyjnych i 364 kart elektronicznych dla 56 rodzin.  

Od 01.01.2018r. wprowadzona została karta elektroniczna i osoby posiadające kartę 

tradycyjną wystąpiły z wnioskiem o kartę elektroniczną. W ramach realizacji programu 

lokalnego „Rodzina Trzy Plus” w 2018 r. wydano 776 kart.  W ramach realizacji programu 

lokalnego „Łukowska Karta Seniora” w 2018 r. wydano 112 kart. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczył w realizacji projektu 

”Wyrównujemy sz@nse. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu 

Łukowskiego”. Pracownicy socjalni wykonują czynności kontrolne. Odwiedzają 2 razy  

w roku uczestników projektu (50 osób) w miejscu ich zamieszkania i sprawdzają, czy osoba 

posiada komputer i czy korzysta z Internetu. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie art. 16 a ustawy o pomocy 

społecznej, przygotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej dla miasta Łuków na ustalonym 

kwestionariuszu i przedstawia Radzie Miasta do 30 kwietnia każdego roku.  

Pracownicy socjalni MOPS udzielają porad i wsparcia osobom, które zgłaszają się nie 

tylko po pomoc finansową lecz także  z różnymi problemami życiowymi. Mobilizują do 

poszukiwania pracy, zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zapewnienia 

właściwej opieki dzieciom, utrzymania porządku w mieszkaniu i higieny osobistej, podjęcia                  

i kontynuowania leczenia, także odwykowego a także zachowania abstynencji. Podejmują 

działania na rzecz zachowania lub przywrócenia właściwych relacji w rodzinie.  

Działania pracowników zmierzają do wzmacniania aktywności i samodzielności życiowej, 
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zawodowej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Liczba osób z różnymi problemami 

życiowymi, które zgłaszają się do tut. Ośrodka po pomoc stale rośnie. W ramach pracy 

socjalnej  pracownicy socjalni podejmują działania skierowane na pomoc osobom i rodzinom 

we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz  

na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi. Udzielają informacji, wskazówek  

i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób oraz pomagają w uzyskaniu dla 

tych osób poradnictwa i wsparcia w rozwiązywaniu problemów w powołanych do tego 

instytucjach i organizacjach pozarządowych oraz wspieraniu w uzyskiwaniu pomocy. 

Pracownicy socjalni podejmują działania w tych obszarach funkcjonowania, w których osoba 

lub rodzina napotyka trudności, których nie jest w stanie samodzielnie pokonać                                 

i wymaga wsparcia np. w realizowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, podtrzymaniu zdrowia, zdobyciu pracy, kontaktach z otoczeniem. 

Szerokie działania podejmowane są w obszarze funkcjonowania rodziny tj. relacji w rodzinie, 

realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej, funkcjonowania rodziny w środowisku oraz 

funkcjonowania osoby tj. relacji osoby z niepozostającymi we wspólnym gospodarstwie 

domowym członkami rodziny, w tym rodziną mieszkającą oddzielnie, funkcjonowania osoby 

w środowisku.  

 

15.  Biuro Rady Miasta 

Zadania Biura Rady Miasta: 

 

1. Obsługa kancelaryjno-biurowa Rady i jej komisji: 

1) przygotowywanie sesji Rady i posiedzeń komisji, 

2) zapewnienie, we współdziałaniu z wydziałami Urzędu, właściwego i terminowego 

przygotowywania materiałów na sesje Rady i posiedzenia komisji, 

3) powiadamianie naczelników wydziałów oraz kierowników miejskich jednostek 

organizacyjnych o konieczności udziału w posiedzeniach komisji, 

4) protokółowanie sesji Rady oraz posiedzeń komisji, 

5) opracowywanie i gromadzenie dokumentacji z sesji Rady oraz z posiedzeń komisji, 

6) przekazywanie Burmistrzowi uchwał oraz wniosków z sesji Rady i posiedzeń komisji 

celem zapewnienia ich realizacji, 

7) czuwanie nad informowaniem Rady i komisji o realizacji podjętych uchwał, wniosków 

i ustaleń, 

8) przygotowywanie, zleconych przez Przewodniczącego Rady, materiałów i projektów 
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uchwał Rady dotyczących funkcjonowania Rady i jej komisji. 

2. Współpraca z naczelnikami wydziałów w zakresie przygotowywania projektów uchwał 

Rady oraz ich uzasadnień. 

3. Wstępna analiza projektów uchwał Rady oraz ich uzasadnień pod względem: 

1) formalno-prawnym i językowym, 

2) właściwego układu graficznego, 

potwierdzona podpisem i pieczęcią Kierownika Biura Rady Miasta. 

4. Przedkładanie, po dokonanej wstępnej analizie, projektów uchwał Rady do Wydziału 

Prawnego celem uzyskania opinii radcy prawnego. 

5. Prowadzenie rejestru uchwał Rady. 

6. Przesyłanie uchwał Rady do organów nadzoru - Wojewody Lubelskiego i Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. 

7. Prowadzenie rejestru uchwał Rady przeznaczonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego. 

8. Przesyłanie drogą elektroniczną uchwał Rady do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 

celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

9. Prowadzenie, odpowiednio do wskazań Przewodniczącego Rady, spraw związanych 

z rozstrzygnięciami nadzorczymi wojewody. 

10. Prowadzenie rejestrów: 

1) interpelacji i zapytań radnych, 

2) wniosków komisji, 

3) wniosków i postulatów mieszkańców. 

11. Opracowywanie projektów planu pracy Rady i jej komisji oraz przekazywanie przyjętych 

przez Radę planów wydziałom Urzędu, miejskim jednostkom organizacyjnym i miejskim 

osobom prawnym. 

12. Udostępnianie uchwał, protokołów i innych dokumentów związanych z wykonywaniem 

przez Radę zadań publicznych. 

13. Prowadzenie ewidencji składów osobowych Rady, jej komisji oraz klubów radnych. 

14. Opracowywanie, w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady informacji, ocen 

i wniosków. 

15. Wykonywanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady kierowanie pracami 

Rady. 

16. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i wyjazdami służbowymi radnych. 

17. Prowadzenie spraw związanych z ochroną prawną radnych oraz udzielanie im pomocy 
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merytorycznej w wykonywaniu przez nich mandatu. 

18. Reklamowanie od czynnej służby wojskowej radnych. 

19. Udzielanie radnym pomocy przy organizacji dyżurów i spotkań z mieszkańcami. 

20. Prowadzenie, w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady, spraw związanych 

z oświadczeniami majątkowymi radnych. 

21. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta. 

22. Wykonywanie zadań związanych z wyborami ławników sądów powszechnych. 

23. Współdziałanie z Wydziałem Organizacyjnym i Pełnomocnikiem do spraw Wyborów 

w wykonywaniu zadań związanych z wyborami organów samorządu gminnego: 

1) obsługa kancelaryjna Miejskiej Komisji Wyborczej, 

2) archiwizacja dokumentacji wyborczej, zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura  

Wyborczego. 

 

Podkreślić należy, że wszystkie wykonywane przez Biuro Rady Miasta zadania były 

realizowane z zachowaniem obowiązujących terminów. W 2018 roku Rada Miasta Łuków 

podjęła 105 uchwał. W stosunku do 3 z nich  Wojewoda Lubelski wydał rozstrzygnięcia 

nadzorcze, a mianowicie: 

- rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność Uchwały Nr XLIX/348/2018  

z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym,  

w prowadzonych przez Miasto Łuków publicznych przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,  w części § 4 uchwały, 

- rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność Uchwały Nr LII/389/2018  

z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków  

o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, w części 

obejmującej § 2 i § 5 Załącznika Nr 1 do uchwały, 

- rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność Uchwały Nr III/16/2018 z dnia  

19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego 

realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo 

świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz zasad zwrotu 

wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłków lub świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, w części 



 

 

247 

 

obejmującej tytuł uchwały w brzmieniu: „albo świadczenie rzeczowe w postaci 

produktów żywnościowych” i § 1 uchwały w brzmieniu: „albo świadczenie 

rzeczowe w postaci produktów żywnościowych”. 

 

16.  Urząd Stanu Cywilnego 

Urząd Stanu Cywilnego w Łukowie, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu 

Miasta Łuków stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 153/2018 Burmistrza Miasta 

Łuków z dnia 26 listopada  2018 r.,  to komórka organizacyjna wchodząca w skład Urzędu 

Miasta Łuków, powołana ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego realizująca zadania 

zlecone, z mocy ustaw z zakresu administracji rządowej.   

Urząd Stanu Cywilnego zajmuje się  przede wszystkim rejestracją stanu cywilnego. 

Rejestracji stanu cywilnego  dokonuje się  w Systemie Rejestrów Państwowych w  formie 

aktów urodzenia, małżeństwa oraz zgonu. Rejestr Stanu Cywilnego jest rejestrem centralnym 

prowadzonym przez ministra właściwego ds. informatyzacji. Służy do prowadzenia spraw 

związanych z rejestracją stanu cywilnego. Nadzór nad działalnością urzędów stanu cywilnego 

w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie art. 11  ust. 1 ustawy Prawo  

o aktach stanu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. 2018.poz.2224 ze zm.) sprawuje  Wojewoda 

Lubelski, który jest też organem odwoławczym od orzeczeń administracyjnych wydanych  

na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Nowa ustawa z dnia 28 listopada 2014 

r. Prawo o aktach stanu cywilnego,  wprowadziła nowe rozwiązania o charakterze 

merytorycznym, ale także stworzyła podstawy prawne do prowadzenia rejestracji w postaci 

elektronicznej. Reforma funkcjonowania urzędu stanu cywilnego dotyczy przede wszystkim 

transformacji modelu prowadzenia rejestracji stanu cywilnego z papierowej – prowadzonej  

w papierowych księgach stanu cywilnego, na elektroniczną – przy wykorzystaniu systemu 

informatycznego, po uprzednim zmigrowaniu aktów papierowych do systemu. 

Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik urzędu stanu 

cywilnego lub jego zastępcy.  Dla większości czynności realizowanych w Urzędzie Stanu 

Cywilnego nie ma właściwości miejscowej, dlatego też z uwagi na lokalizację szpitala 

powiatowego, w tutejszym urzędzie  obsługiwani są interesanci zarówno z terenu miasta 

Łuków jak i z całego powiatu łukowskiego stanowiącego około 117 tyś. mieszkańców. 

W Urzędzie Stanu Cywilnego w 2018 roku zatrudnionych  było 5 osób:  

- kierownik USC- Jadwiga Skwarek, 

- dwóch  z-ców kierownika USC - do 10 września Sylwia Sawczuk, od 15 października   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_o_aktach_stanu_cywilnego
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   Joanna Gałach ( powrót z urlopu macierzyńskiego)  i Alicja Kicińska, 

-  inspektor – Katarzyna Chojnacka 

- pomoc administracyjna  Adriana Sosnowska.  

Do podstawowych zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności: 

1.      Rejestracja stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego w formie aktów stanu 

cywilnego - urodzeń, małżeństw i zgonów, 

2.      Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa lub odmowy przyjęcia uznania oraz 

wpisywanie ich do rejestru uznań w rejestrze stanu cywilnego,          

3.     Wydawanie z rejestru stanu cywilnego: 

1)     odpisów zupełnych i odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, 

2)     zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu 

cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, 

3)     zaświadczeń o stanie cywilnym. 

4.      Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń 

zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa o aktach stanu 

cywilnego. 

5.     Przyjmowanie dokumentów, organizowanie i celebrowanie Jubileuszy Długoletniego 

Pożycia Małżeńskiego i 100-lecia urodzin. 

6.       Dokonywanie w aktach stanu cywilnego wzmianek dodatkowych na podstawie: 

1)      prawomocnych orzeczeń sądów, 

2)      ostatecznych decyzji administracyjnych i decyzji administracyjnych o zmianie 

imienia lub nazwiska, 

3)      odpisów aktów stanu cywilnego, 

4)      protokołów sporządzanych przez kierowników urzędów stanu cywilnego albo 

konsulów z czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, które wymagają 

dołączenia wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego, 

5)      odpisów zagranicznych dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów 

pochodzących od organów obcego państwa, niewymagających uznania, 

6)      innych dokumentów mających wpływ na treść lub ważność aktu. 

7.     Wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk. 

8.     Udzielanie odmowy przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka, jeżeli 

wybrane imię lub imiona są w formie zdrobniałej lub mają charakter ośmieszający lub 

nieprzyzwoity lub nie wskazują na płeć dziecka, kierując się powszechnym znaczeniem 

imienia. 
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9.     Nadawanie dziecku imienia, jeżeli rodzice nie dokonali wyboru imienia dziecka. 

10.    Występowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do ministra spraw 

wewnętrznych o nadanie PESEL po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka urodzonego 

w Polsce. 

11.   Dokonywanie aktualizacji danych zgromadzonych w rejestrze PESEL po dokonaniu 

zmian w aktach stanu cywilnego. 

12.   Wydawanie zaświadczeń, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec 

nie mający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć 

małżeństwo za granicą. 

13.   Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, 

o których mowa w art. 4
1
 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

14.    Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa 

w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

15.    Wydawanie zgody lub odmowy na zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą 

Urzędu Stanu Cywilnego. 

16.    Prowadzenie postępowań dotyczących: 

1)      wpisania do rejestru stanu cywilnego aktów stanu cywilnego   sporządzonych 

poza  granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

2)      uzupełnienia aktu stanu cywilnego, 

3)      sprostowania aktu stanu cywilnego, 

4)      odtworzenia treści aktu stanu cywilnego, 

5)      ustalenia treści aktu, 

17.     Przenoszenie aktów stanu cywilnego zgromadzonych w księgach  stanu cywilnego do 

rejestru stanu cywilnego. 

18.     Prowadzenie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego. 

22.     Przekazywanie ksiąg stanu cywilnego do Archiwum Państwowego,  dla których 

zakończył się okres przechowywania w tutejszym Urzędzie. 

23.    Sporządzanie statystyki dla GUS oraz dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego  

 

Statystyka czynności z zakresu stanu cywilnego z 2018 roku.   

W  Urzędzie Stanu Cywilnego w Łukowie   : 

Sporządzone zostały: 

1. 821 aktów urodzenia  

2. 247 aktów małżeństwa 
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3. 639 aktów zgonu 

Przeniesione zostały akty papierowe (zmigrowane) do elektronicznego Systemu Rejestrów 

Państwowych  w ilości 7 153 akty. 

Wydano 6 867 odpisów aktów stanu cywilnego. 

Naniesiono w aktach stanu cywilnego 3 539 zmian ( przypiski, wzmianki ,sprostowania , 

uzupełnienia, zmiany stanu cywilnego itp.) . 

 Wydanych zostało 18 decyzji administracyjnych na zmianę imienia i nazwiska . 

Usunięte zostały 649 niezgodności w systemie PESEL.  

Wydanych zostało 181 innych  (w tym zaświadczenia  o braku przeszkód do zawarcia 

małżeństwa i o stanie cywilnym),  

Przyjętych zostało 106  oświadczeń o uznaniu ojcostwa mające moc wyroku sądowego, 

Złożone zostały wnioski do Wojewody Lubelskiego  o medale za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie. 

Zorganizowany został Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego dla 29 par 

zamieszkałych na terenie miasta Łuków. 

Zorganizowany został Jubileusz 100 lecia urodzin mieszkanki  miasta Łuków. 

Udzielanie i przeprowadzenie 39  ceremonii ślubów cywilnych w tym 3 poza lokalem. 

Prowadzenie korespondencji z interesantami indywidualnymi, instytucjami, sądami, 

prokuraturą, konsulatami RP za granicą. 

 Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński zgodnie z przepisami kodeksu  

rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa o aktach stanu cywilnego. 

Prowadzenie inkaso w siedzibie USC – pobieranie opłaty skarbowej za czynności z zakresu 

stanu cywilnego. 

W przybliżeniu Urząd Stanu Cywilnego w Łukowie odwiedziło w 2018 roku około  

5 000 interesantów. 

W podsumowaniu postawionych celów i zadań  z zakresu stanu cywilnego w 2018 

roku stwierdzono, że zostały one wykonane zgodnie z zapisami w/w ustawy z dnia  

28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnegoi innych obowiązujących ustaw,  

z zachowaniem prawidłowości i terminowości. 

Rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego w 2018 roku  prowadzona była  

w Systemie Rejestrów Państwowych zgodnie z obowiązująca ustawą. 

Migracje aktów realizowane były  w 100 % terminowo, bez zbędnej zwłoki i zgodnie 

z potrzebami interesantów. 
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Wszystkie decyzje administracyjne zostały w 2018 roku wydane prawidłowo  

i w terminie. Efektem   działań doskonalących  jest skrócenie czasu oczekiwania klienta na 

załatwienie sprawy,  zwiększenie komfortu  obsługi  klienta,  co przekłada się zwiększenie 

satysfakcji  – najważniejszego punktu Polityki jakości przyjętej w Urzędzie Miasta Łuków. 

 

17.  Stanowiska ds. Zamówień Publicznych 

 

STANOWISKA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Do zadań samodzielnych stanowisk ds. zamówień publicznych należy: 

1. Koordynowanie pracy wydziałów Urzędu w zakresie udzielania zamówień publicznych. 

2. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań  

o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w sposób 

zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców: 

2.1. proponowanie wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

wraz z uzasadnieniem wyboru trybu niekonkurencyjnego w zakresie zgodnym  

z ustawą Prawo zamówień publicznych, 

2.2. kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych wydziałów, stanowiących 

podstawę do wszczynania postępowań o udzielanie zamówień publicznych, 

2.3. udzielanie wyjaśnień wydziałom przy opracowywaniu materiałów źródłowych 

niezbędnych do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych, 

2.4. sporządzanie projektów ogłoszeń, 

2.5. sporządzanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

2.6.  udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

2.7. sporządzanie projektów pism w ramach prowadzonych procedur postępowań  

o udzielanie zamówień publicznych, 

2.8. sporządzanie projektów wniosków o wykluczenie wykonawców z postępowania  

o udzielenie zamówienia, 

2.9. sporządzanie projektów wniosków o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

2.10. sporządzanie projektów wniosków o unieważnienie postępowania, 

2.11. sporządzanie projektów wniosków o odrzucenie ofert, 

2.12. sporządzanie protokołów postępowań, 

2.13. prowadzenie procedury związanej z rozpatrywaniem protestów i odwołań, 

2.14. prowadzenie procedury w sprawie informacji o niezgodnej z przepisami ustawy 

czynności podjętej przez zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do której jest 

on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie, 

2.15. przygotowanie propozycji w sprawie powołania i składu komisji przetargowej. 

3. Uczestniczenie w pracach komisji przetargowej. 

4. Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych. 

5. Współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w związku z udzielanymi zamówieniami 

publicznymi. 

6. Udzielanie porad i konsultacji miejskim jednostkom organizacyjnym. 

7. Wykonywanie zadań w zakresie budowania i prowadzenia bazy danych o zamówieniach 

publicznych: 

7.1. prowadzenie rejestru zamówień publicznych powyżej 30 tys. Euro, 
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7.2. prowadzenie rejestru zamówień publicznych poniżej 30 tys. Euro, zgodnie  

z regulaminem udzielania zamówień publicznych, prowadzenie rejestru umów  

w sprawach zamówień publicznych. 

8. Przechowywanie i przekazywanie do archiwum dokumentacji postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych. 

Podstawa prawna udzielania zamówień: 

1. Ustawa z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.  

z 2018 r. poz. 1986) w odniesieniu do zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro tj. 

129 351,00 zł bez podatku od towarów i usług VAT), 

2. Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 20.03.2015 r. w sprawie 

nadania regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Łuków  

w odniesieniu do zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro, 
 

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 TYS. EURO 

W roku 2018 przeprowadzono łącznie – 10 postępowań 

W tym: 

7 - postępowań na roboty budowlane 

1-  postępowanie na dostawy 

2 - postępowania na usługi społeczne 

Postępowania unieważnione: 

Roboty budowlane – 3 postępowania 

Usługi społeczne – 1 postępowanie 

W wyniku przeprowadzonych postępowań zawarto 6 umów na łączną kwotę 5 988 075,33 zł. 

Różnica pomiędzy kwotą zaplanowaną w planie finansowym a wynikającą z zawartych umów 

wynosi  2 110 023,65 zł. 

Średni czas prowadzenia jednego postępowania wyniósł 33 dni. 

Zestawienie postępowań powyżej 30 tys. euro 

Nazwa zamówienia 
Rodzaj 

Zamówienia 

Wartość 

Zamówienia 

zł netto 

Kwota 

przeznaczona 

w planie 

finansowym  zł  

Wartość 

umowy zł 

Data 

Uwagi wszczęcia  

postępowania 

zakończenia 

postępowania 

Rewitalizacja zalewu Zimna Woda w 

Łukowie –Etap II – przebudowa i 

rozbudowa zbiornika wodnego wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą 

robota 

budowlana 
467528,37 600000,00 658110,90 2018-01-31 2018-03-02 

 
Świadczenie usług pocztowych 

usługi 

społeczne 
367263,79 365263,79 0,00 2018-01-22 2018-01-29 Postępowanie 
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unieważniono 

Świadczenie usług pocztowych 
usługi 

społeczne 
367263,79 365307,25 357643,40 2018-01-30 2018-02-13 

 

Budowa systemu podgrzewania 

wody na pływalni letniej Delfin w 

Łukowie 

robota 

budowlana 
269179,88 331091,25 329162,91 2018-03-09 2018-04-11 

 

Budowa ulicy Polnej w Łukowie 
robota 

budowlana 
1622751,04 1995983,78 1997674,12 2018-03-26 2018-05-10 

 

Modernizacja oświetlenia ulicznego 

w Łukowie na energooszczędne 
dostawa 3744485,12 4605716,70 2447700,00 2018-03-29 2018-07-30 

 

Wykonanie robót budowlanych w 

ramach projektu Rewitalizacja 

zalewu Zimna Woda 

robota 

budowlana 
1686921,94 1964142,00 0,00 2018-04-10 2018-04-27 

Postępowanie 

unieważniono 

Budowa drogi rowerowej nad Krzną 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

robota 

budowlana 
1025324,79 1261149,49 0,00 2018-04-24 2018-05-10 

Postępowanie 

unieważniono 

Budowa otwartych stref aktywności 

robota 

budowlana 
175505,67 

    

2018-07-23 2018-08-14 

Postępowanie 

unieważniono 

Część I przy ul. Konstytucji 3-Maja 100000,00 0,00 

część II przy ul. Międzyrzeckiej 100000,00 0,00 

Budowa otwartych stref aktywności 

robota 

budowlana 
166033,33 

  

2018-08-14 2018-10-08 

 

Część I przy ul. Konstytucji 3-Maja 100000,00 98892,00 

część II przy ul. Międzyrzeckiej 100000,00 98892,00 

 

 

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 TYS. EURO 

W roku 2018 przeprowadzono łącznie – 35 postępowań 

W tym: 

2 - postępowania na roboty budowlane 

4 - postępowania na dostawy 

29 - postępowań na usługi 

Postępowania unieważnione:  

Usługi – 1 postępowanie 

W wyniku przeprowadzonych postępowań zawarto 37 umów na łączną kwotę 1 238 304,4 zł. 

Różnica pomiędzy kwotą zaplanowaną w planie finansowym a wynikającą z zawartych umów 

wynosi 124 776,77 zł. 

Średni czas prowadzenia jednego postępowania wyniósł 9 dni. 
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Różnica pomiędzy ilością postępowań a ilością zawartych umów wynika z udzielania 

zamówień w częściach. 

Zestawienie postępowań poniżej 30 tys. euro. 

Skrócona nazwa Zamówienia 
Rodzaj 

zamówienia 

Wartość 

Zamówienia 

zł netto 

Kwota 

przeznaczona w 

planie 

finansowym  zł 

Wartość 

umowy zł 

Data 

Uwagi 
wszczęcia 

postępowania 

zakończenia 

postępowania 

Opracowanie dokumentacji 

technicznej budowy systemu 

podgrzewania wody basenowej na 

pływalni letniej Delfin w Łukowie 

usługa 25192,33 31000,00 8000,00 2018-01-03 2018-01-08 

 

Publikacja w prasie informacji 

dotyczących Miasta Łuków 
usługa 13326,67 11000,00 10184,40 2018-01-03 2018-01-11 

 

Realizacja materiałów dźwiękowych 

w radiu 
usługa 18698,33 0 0 2018-01-09 2018-01-17 

Postępowanie 

unieważniono 

Zakup firewala sprzetowego dostawa 26509,14 35000,00 29687,28 2018-01-22 2018-01-29  

Sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania (Dr. Dmocha) 
usługa 17000,00 19680,00 19680,00 2018-01-11 2018-01-24 

 

Opracowanie dokumentacji na 

budowe ciągu pieszo-rowerowego ul. 

Świderskiej 

usługa 44285,72 55000,00 55000,00 2018-01-19 2018-01-30 

 

Realizacja materiałów telewizyjnych usługa 45920,00 21000,00 21000,00 2018-01-23 2018-01-31  

Pełnienie nadzoru imwestorskiego 

Termomodernizacja SP Nr 5 
usługa 20077,24 20000,00 20000,00 2018-01-26 2018-02-05 

 

Opracowanie dokumentacji 

rozbudowy pływalni Delfinek w 

Łukowie 

usługa 118413,26 150000,00 148000,00 2018-02-20 2018-03-01 

 

Wykonanie materiałów 

promocyjnych 
dostawa 48780,49 60000,00 50543,95 2018-03-13 2018-03-21 

 

Konserwacja odprowadzalnika wody 

oraz rowów opaskowych 

robota 

budowlana 
39518,80 49000,00 47562,29 2018-03-14 2018-03-28 

 

Inwentaryzacja wyrobów 

zawierających azbest 
usługa 15400,00 19000,00 18850,00 2018-03-14 2018-03-28 

 

Realizacja materiałów dźwiękowych 

w radiu 
usługa 14679,73 11070,00 11070,00 2018-03-19 2018-03-27 

 

Sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania 

(Prusa,Żeromskiego) 

usługa 21666,67 18450,00 18450,00 2018-04-03 2018-04-12 

 

Sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania (Pn.wsch PKP) 

CzI 

usługa 

32520,33 40000,00 40000,00 

2018-04-06 2018-04-07 

 

Sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania (Wójtostwo) CzII 
16250,00 20000,00 20000,00 

 

Sporządzenie miejscowego planu 
20000,00 24600,00 24600,00  
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zagospodarowania (Wiatraki) CzIII 

Sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania (Zimna Woda 

PKP) CzIV 

18700,00 23000,00 23000,00 

 

Dostawa materiałów biurowych dostawa 30609,76 37650,00 37600,78 2018-04-12 2018-04-20  

Opracowanie dokumentacji budowy 

oświetlenia ulicznego w ul. 

Warszawskiej 

usługa 27482,62 25000,00 23370,00 2018-04-13 2018-04-20 

 

Remont pomieszczeń biurowych UM 
robota 

budowlana 
3248,17 3995,25 3700,00 2018-06-06 2018-06-08 

 

Sporządzenie miejscowego planu 

oraz zmian planu 3 części 
usługa 46821,13 57590,00 57590,00 2018-06-05 2018-06-13 

 

Opracowanie dokumentacji na 

budowę ulicy Słonecznej 
usługa 17861,99 30000,00 30000,00 2018-06-15 2018-06-26 

 

Opracowanie dokumentacji 

przebudowy ul 

Browarnej,Laskowskiegi,Kanałowej 

usługa 38590,00 50000,00 50000,00 2018-07-26 2018-08-02 

 

Opracowanie dokumentacji na 

budowę ul.Kondrackiego 
usługa 25397,48 25000,00 22100,00 2018-07-26 2018-08-02 

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego 

nad modernizacja oświetlenia 

ulicznego 

usługa 23035,23 25000,00 25000,00 2018-07-25 2018-07-27 

 

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego 

nad modernizacją oświetlenia 

ulicznego 

usługa 23035,23 25000,00 24600,00 2018-08-22 2018-08-27 

 

Zakup urządzenia do analizowania 

bezpieczeństwa pracy sieci 
dostawa 17262,87 21312,72 21266,70 2018-08-29 2018-09-06 

 

Zapewnienie transmisji sygnału dla 

potrzeb monitoringu 
usługa 20325,20 25000,00 25000,00 2018-10-02 2018-10-09 

 

Zmiana części tekstowej planu 

zagospodarowania Świderska 

Partyzantów 

usługa 15500,00 34000,00 17000,00 2018-10-26 2018-11-06 

 

Zmiana planu zagospodarowania 

Przemysłowa Brzóski 
usługa 24500,00 28290,00 28290,00 2018-10-30 2018-11-07 

 

Wykonywanie zadań bhp w um usługa 11788,62 14500,00 4740,00 2018-12-21 2019-01-03  

Wykonywanie zadań profilaktycznej 

opieki zdrowotnej 
usługa 14500,00 14500,00 12240,00 2018-12-21 2019-01-03 

 

Przyjęcie do schroniska i 

zapewnienie opieki bezpańskim 

zwierzętom 

usługa 64040,00 25000,00 25000,00 2018-12-21 2019-01-03 

 

Zapewnienie opieki weterynaryjnej usługa 23148,15 25000,00 25000,00 2018-12-21 2019-01-03  

Określenie wartości nieruchomości 

usługa 18181,64  22363,20 

  

2018-12-31 2019-01-16 

 

Część - I 2250,00  

Część - II 548,00  
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Część - III 2700,00  

Część - IV 700,00  

Część - V 999,00  

Część - VI 632,00  

Część -  VII 3270,00  

Część - VIII 3500,00  

Część - IX 700,00  

Opróżnianie i zagospodarowanie 

odpadów ze śmietniczek 
usługa 120000,00 130000,00 88800,00 2018-12-21 2019-01-03 

 

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni 

miejskiej 
usługa 126000,00 136080,00 136080,00 2018-12-28 2019-01-07 

 

 

18.  Samodzielne Stanowisko ds. Rozliczeń Podatku VAT i Inwestycji 

Z dniem 1 stycznia 2017 roku Miasto Łuków prowadzi scentralizowane rozliczenia  

z tytułu podatku VAT, obejmujące czynności dokonywane przez jednostki budżetowe  

i zakład budżetowy. Procedury scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów  

i usług obejmują jednostki utworzone przez Miasto Łuków tj. : 

1. Przedszkole Integracyjne Nr 1 

2. Przedszkole Miejskie Nr 2 

3. Przedszkole Miejskie Nr 3 

4. Przedszkole Miejskie Nr 4 

5. Przedszkole Miejskie Nr 7 

6. Szkołę Podstawową Nr 2 

7. Szkołę Podstawową Nr 3 

8. Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 

9. Szkołę Podstawową Nr 5 

10. Zespół Szkolno – Przedszkolny 

11. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

12. Zarząd Dróg Miejskich 

13. Ośrodek Sportu i Rekreacji 

14. Zakład Gospodarki Lokalowej 

15. Urząd Miasta. 

Rozliczanie podatku od towarów i usług po centralizacji polega na składaniu do 

urzędu skarbowego jednej zbiorczej deklaracji VAT-7 przez Miasto Łuków do 25 dnia 
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każdego miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym. W skład zbiorczej 

deklaracji wchodzą deklaracje cząstkowe wyżej wymienionych jednostek. Każda deklaracja 

VAT-7 sporządzana jest w oparciu o ewidencje sprzedaży i zakupu czyli tzw. rejestry 

sprzedaży i zakupu. Do każdej cząstkowej deklaracji VAT-7 generowany jest Jednolity Plik 

Kontrolny przez poszczególne jednostki, a następnie dokonywana jest  agregacja JPK w jeden 

zbiorczy plik XML i przekazywany jest do Ministerstwa Finansów.  

 

19.  Inspektor Ochrony Danych 

Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje zadania na podstawie przepisów 

dotyczących ochrony danych osobowych, którymi do dnia 25 maja 2018r. była ustawa z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, natomiast od dnia 25 maja 2018 r. 

podstawą prawną w zakresie ochrony danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) w skrócie RODO, oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 

osobowych. W dniu 25 maja 2018r. dotychczasowy Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

(ABI) został wyznaczony Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Dane kontaktowe IOD 

zostały opublikowane na BIP oraz zawiadomiony o wyznaczeniu IOD został organ nadzorczy 

którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Poza IOD wyznaczony jest również 

Administrator Systemów Informatycznych (ASI) - Radosław Toporowicz,  

który specjalistyczną wiedzą w zakresie informatyki wspiera IOD w swojej działalności.  

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy: informowanie administratora,  

oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających  

na nich na mocy przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz prowadzenie 

doradztwa w tym zakresie. Monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia o Ochronie 

Danych Osobowych, innych przepisów Unii Europejskiej lub państw członkowskich  

o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie 

ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające 

świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz 

powiązane z tym audyty. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony 

danych oraz monitorowanie ich wykonania. Współpraca z organem nadzorczym. Pełnienie 

funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych  
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z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach 

prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach dotyczących ochrony danych. 

W wyniku zmiany podstawy prawnej w zakresie ochrony danych osobowych 

dokonano zmiany polityki bezpieczeństwa informacji. W dniu 25 maja 2018r. została 

wprowadzona zarządzeniem wewnętrznym nr 10/2018 Burmistrza Miasta Łuków nowa 

polityka bezpieczeństwa informacji dostosowana do przepisów Rozporządzenia o Ochronie 

Danych Osobowych. 

W celu zwiększenia świadomości personelu uczestniczącego w operacjach 

przetwarzania danych osobowych przeprowadzono szkolenie wszystkich pracowników 

Urzędu Miasta oraz wytypowanych osób z jednostek podległych w zakresie wymagań 

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Szkolenie przeprowadzono w dniu  

17 września 2018 roku. Ponadto IOD przeszkolił doraźnie 4 osoby. 

Monitorując przestrzeganie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz 

polityki bezpieczeństwa informacji wykonano zgodnie z ustalonym planem rocznym 

sprawdzenia w  wydziałach: Stanowiska ds. zamówień publicznych, Biuro Burmistrza, 

Wydział Inwestycji. Zapoznano się z dokumentami w których przetwarzane są dane osobowe 

przez pracowników wydziału. Sprawdzono zabezpieczenia fizyczne w pomieszczeniach. 

Sprawdzono podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych, aktualność upoważnień 

wydanych pracownikom do przetwarzania danych osobowych. Sprawdzono zabezpieczenia 

stacji klienckich i używanych systemów do przetwarzania danych osobowych. Administrator 

Systemów Informatycznych potwierdził, iż na wszystkich stacjach klienckich logowanie do 

systemu operacyjnego odbywa się przy użyciu identyfikatora i hasła spełniającego wymogi 

złożoności. Ponadto zainstalowany jest obowiązkowy skaner antywirusowy, który jest 

aktywny cały czas podczas pracy systemu.  Nie stwierdzono ponadto żadnych anomalii  

w zakresie jego pracy. Nie stwierdzono naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. 

Nie odnotowano żadnych incydentów bezpieczeństwa. 

Przeprowadzono proces szacowania ryzyka w obszarze bezpieczeństwa informacji. 

Naczelnicy wydziałów przedstawili informację o zidentyfikowanych zagrożeniach 

bezpieczeństwa przetwarzanych informacji w kontekście utraty integralności, poufności i/lub 

dostępności danej informacji. Określono prawdopodobieństwo wystąpienia każdego  

z wymienionych zagrożeń oraz wskazano jaki skutek będzie miało dla funkcjonowania 

Urzędu. Wyliczono istotność dla każdego z zagrożeń, w skali od 1 do 9. Nie zidentyfikowano 
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zagrożeń których istotność dla Urzędu wyniosłaby powyżej 4 punktów. Wobec powyższych 

wyników szacowania ryzyka można stwierdzić, iż ryzyko w obszarze bezpieczeństwa 

informacji jest na akceptowalnym poziomie. 

Przeprowadzono audyt bezpieczeństwa informacji w odniesieniu do wymagań ustawy 

o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych  

w kontekście Krajowych Ram Interoperacyjności. Wskazano w nim obszary do doskonalenia 

oraz rekomendacje do wdrożenia. Audyt został przeprowadzony przez firmę zewnętrzną. 

W 2018 roku: 

 wydano 47 upoważnień; 

 wydano 7 klauzul poufności; 

 przeszkolono 81 osób 

 

20.  Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. 

1. Podstawowe  informacje o Spółce 

 Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie Sp. z o. o. powstało                 

w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego PGK w Łukowie w  jednoosobową 

spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Łukowa. Do przekształcenia doszło na 

podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Łukowie nr XVI/100/91 z dnia 20 grudnia 1991 roku  

i Uchwały Zarządu Miasta Łuków nr 108/119/92 z dnia 13 października 1992 roku.  

Akt założycielski został zawarty w formie Aktu Notarialnego z dania 22 października 1992, 

rep. A nr 10026/92. 

  Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11.07.2001r Spółka została zarejestrowana  

w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000026403. 

Spółka mieści się  w Łukowie przy ulicy Partyzantów 6b  21- 400 Łuków.  

Spółka posiada  nr  REGON:710063672, NIP: 8250003854. 

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2018 r. wynosi 35 414 800,00 złotych i dzieli się na 

354 148 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.  
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 Właścicielem Spółki jest Miasto Łuków. Burmistrz Miasta Łuków, jako organ 

wykonawczy Miasta,  pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników. Spółka wykonuje zadania 

użyteczności publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym. 

Według Statutu Spółki  przedmiotem  jej działalności jest: 

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (3600Z), 

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (3700Z), 

- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (3811Z), 

- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (3821Z),  

- pozostałe sprzątanie (8129Z),  

- pozostałe badania i analizy techniczne (7120B), 

- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (4121Z), 

- produkcja nawozów i związków azotowych (2015Z), 

- sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych ( 4675Z). 

2. Władze Spółki 

- Zgromadzenie Wspólników, 

- Rada Nadzorcza,  

- Zarząd.   

Zarząd  Spółki jest jednoosobowy. Prezesem  Zarządu  jest Marcin Mateńko. Do składania 

oświadczeń woli podpisywaniu w imieniu Spółki upoważnieni są Prezes Zarządu, 

prokurent Wiesław Iwan lub prokurent Władysław Karaś.  

Funkcje kontrolne w Spółce PUIK  sprawuje  Rada Nadzorcza składająca się                   

z 5 członków, w tym dwóch przedstawicieli załogi. W trakcie trwania VII kadencji Właściciel 

dokonał w dniu 4 lipca 2017 r. zmiany składu Rady Nadzorczej.  

 W roku 2018, w skład VII Kadencji Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby: 

1) Wojciech Rożen - Przewodniczący, 

2) Karwowski Grzegorz – Zastępca Przewodniczącego,  

3) Robert Wąsiewicz - Sekretarz, 

4) Włodzimierz Matuszyński  – Członek, 

5) Piotr Pawlikowski  - Członek. 
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II.   Działalność usługowo-produkcyjna 

 Przedsiębiorstwo PUIK Spółka z o. o. w Łukowie prowadzi swoją działalność                   

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 

Miasta Łukowa. Klientami są mieszkańcy Łukowa jako klienci indywidualni, a także 

instytucje i zakłady mające siedziby w granicach administracyjnych miasta. W zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Spółka PUIK jest na 

obszarze swojego działania lokalnym monopolistą. 

Własne ujęcia wody wykorzystują: Zakłady Mięsne, Zakład Mleczarski, Szpital w Łukowie. 

Zadania statutowe Spółka wykonuje  poprzez wyodrębnione w jej strukturze zakłady: 

 Zakład Wodociągów, 

 Zakład Kanalizacji  i  Oczyszczania Ścieków, 

 Zakład Oczyszczania Miasta, 

 Laboratorium. 

 

Tabela nr 1 :   Zestawienie przychodów i kosztów  w 2018 i 2017 r.  z podziałem na 

poszczególne rodzaje działalności w zł      

               

Wyszczególnienie 2018 Struktura % 2017 
Struktura 

% 

Przychody ogółem 14 757 231,15 100 14 275 735,45 100 

Zakład Wodociągów 3 829 767,00 25,95 3 617 587,27 25,34 

Zakład Kanalizacji 8 091 391,46 54,83 7 886 079,59 55,24 

Zakład Oczyszczania Miasta 2 192 033,80 14,85 2 157 691,21 15,12 

Pozostała działalność 

Laboratorium 

46 282,56 0,31 41 857,82 0,29 

Pozostałe przychody 

operacyjne 
471 991,58 3,20 438 836,72 3,07 

Przychody finansowe 125 764,75 0,85 133 682,84 0,94 
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Koszty ogółem 14 443 892,65   14 011 020,87   

Zysk brutto 313 338,50 

 

264 714,58 

 

Podatek dochodowy 76 954,00  55 310,00  

Zysk netto 236 384,50  209 404,58  

 

 Za 2018  rok Spółka uzyskała przychody ogółem w kwocie 14 757 tys. zł i były one 

wyższe o 481,5  tys. zł , tj. 3,37 % od przychodów osiągniętych w 2017 roku. 

Głównym źródłem przychodów, podobnie jak w latach ubiegłych, była dostawa wody  

i odbiór ścieków na kwotę 11 921,20 tys. zł, co stanowi 80,78 % całości przychodów. 

Przychody z działalności Zakładu Oczyszczania Miasta na kwotę 2 192,0  tys. zł,  

co stanowiły 14,85 %  całości przychodów i były wyższe  o kwotę  34,3 tys. zł,  tj. 1,59 % od 

przychodów osiągniętych   w 2017 roku. 

Inne źródła przychodów to: 

- pozostałe przychody usługi laboratorium – 46,3 tys. zł (0,31%), 

- pozostałe przychody operacyjne – 472,0 tys. zł ( 3,20%), 

- przychody finansowe – 125,8 tys. zł ( 0,85%). 

Na pozostałe przychody  operacyjne składają się: wynajem lokali użytkowych (46,4 tys. zł); 

dotacje i wieczyste użytkowanie gruntów (61,1 tys. zł ); rozwiązanie rezerwy  na należności 

(157,9 tys. zł);  zwrot wynagrodzeń PFRON i PUP ( 138,1 tys. zł); umorzenie pożyczki 

WFOŚ i GW  ( 54,7 tys. zł)  i inne (13,9 tys. zł).  

 Przychody finansowe to przede wszystkim otrzymane odsetki od należności  

nie zapłaconych w terminie (9,8 tys. zł) oraz odsetki od środków pieniężnych ulokowanych  

na rachunkach bankowych w kwocie (116,0 tys. zł). 

1. Zakład Wodociągów (TW) 

Zakład Wodociągów  prowadzi statutową działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę miasta Łukowa.  

Dla zapewnienia ciągłości dostawy wody o wymaganej jakości służą następujące obiekty: 
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 studnie głębinowe - 9 szt., 

 Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana przy ul. Partyzantów 6b, 

 sieć wodociągowa rozdzielcza o długości 85,09 km (stan na koniec 2018 roku), 

 przyłącza wodociągowe w ilości 3.025 szt. do 4.123 budynków, które są własnością 

odbiorców usług o długości 82,24 km (stan na koniec 2018 roku). 

 

Źródłem wody dla miasta Łukowa są pokłady wód podziemnych plejstoceńsko-mioceńsko-

oligoceńskich. Woda pozyskiwana jest z 9-ciu studni głębinowych, odwierconych  

do głębokości około 100,00 m każda.  

Ujęcia głębinowe zlokalizowane są w rejonie: 

 Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Partyzantów 6 - 2 studnie, 

 Parku Miejskiego - 1 studnia, 

 ul. Stodolnej i ul. Parkowej - 2 studnie, 

 ul. Poważe i ul. Strzelniczej - 4 studnie. 

 

Tabela nr 2: Produkcja i sprzedaż  wody w 2016r., 2017r. i w 2018r. (tys. m³) 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 

Pozyskanie wody (produkcja) 1.365,4 1.271,0  1.348,3 

Sprzedaż wody, w tym: 1.116,7 1.099,2  1.135,3 

 - gospodarstwa domowe 866,7  859,9 869,5 

 - woda zużywana bezpowrotnie 27,0 21,2  36,2 

- pozostali  odbiorcy 161,0 152,2  155,3 

- przemysł i usługi 62,0 65,9  74,2 

Sprzedaż niezafakturowana (obiekty PUIK) 29,1 18,3 31,3 

Straty wody (sprzedaż / ilość wody 

rozprowadzonej 
12,5 % 10,7 % 

12,8 % 

Straty wody (sprzedaż + zużycie przez PUIK 

/ ilość wody rozprowadzonej 10,2 % 9,2 % 

10,4 % 
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Stacja Uzdatniania Wody, na cele technologiczne, zużyła w ciągu 2018 roku 45,6 tys. m³ 

wody. W 2016 roku zużycie SUW wynosiło 89,7 tys. m
3
, natomiast w 2017 roku 39,6 tys. m

3
. 

W roku 2018 zafakturowana sprzedaż wody wyniosła 1.135,3 tys. m³ i była wyższa  

od sprzedaży w 2017 roku o 36,1 tys. m³.  

W 2018 roku pozyskano więcej wody surowej o 77,3 tys. m³ w stosunku do 2017 roku.  

Ma to odzwierciedlenie w zużyciu energii elektrycznej (Tabela nr 4).   

W ramach prac konserwacyjno-remontowych na rozdzielczej sieci wodociągowej i na 

armaturze usunięto w 2018 roku 80 awarii. Strukturę sieci wodociągowej eksploatowanej 

przez Przedsiębiorstwo PUIKP przedstawia tabela nr 3.  

Na zlecenie odbiorców usług usunięto 60 awarii na przyłączach wodociągowych.  

Inwestycje przeprowadzone w 2018 roku w zakresie wodociągu miasta Łukowa to budowa 

sieci wodociągowej w ulicach Turystyczna – Zimna Woda, ulicy Południowej, ulicy Polnej, 

ulicy Stankiewicza i w ulicy Cieszkowizna.  

W 2018 roku nastąpił przyrost przyłączy wodociągowych w ilości 25 szt. o łącznej długości 

około 0,9 km.  

Dla części odbiorców stosuje się zdalny odczyt wodomierzowy. Zastosowanie zdalnego 

odczytu 195 szt. wodomierzy umożliwia rozliczenie odbiorców  bez konieczności dostępu do 

wodomierza. Wodomierze do odczytu radiowego zostały zainstalowane głównie  

w  budynkach zamieszkania zbiorowego.  

Na koniec 2018 roku liczba zawartych umów o zaopatrzenie w wodę wynosiła  4.674 umów. 

Ilość wodomierzy głównych wynosi 4.944 szt., natomiast ilość wodomierzy wody zużywanej 

bezpowrotnie (zawartych umów dostawy wody zużywanej bezpowrotnie) to 477 szt.  

W roku 2018 zamontowano 49 nowych wodomierzy głównych oraz wymieniono 387 szt. 

wodomierzy u odbiorców usług. 
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Tabela nr 3: Struktura sieci wodociągowej w 2016r., w 2017r. i w 2018r. (km) 

Materiał 2016 % 2017 % 2018 % 

A-C 9,20 11,08  8,81 10,5   8,81 10,35 

PCV 38,07 45,83  38,07 45,6  38,07 44,74 

PE 10,31 12,41  11,42 13,7  12,96 15,23 

Stal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Żeliwo 25,48 30,68  25,25 30,2 25,25 29,68 

Razem 83,06 100 83,55 100 85,09 100 

 

 

Tabela nr 4: Zużycie energii w 2016r., w 2017r. i w 2018r. (tys. kWh) 
 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 

Stacja Uzdatniania Wody i studnie: nr A, 

nr B, nr C  
566,9   468,8  

509,3 

Studnie: nr I, nr II, nr III, nr IV, nr V, nr VI 256,9   194,2  221,0 

Razem  823,8   660,6 730,3 

  

2. Zakład Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków (TKOS) 

Zakład Kanalizacji i Oczyszczania ścieków zajmuje się odbiorem i oczyszczaniem 

ścieków z terenu miasta Łuków oraz częściowo z Gminy Łuków. System odprowadzania 

ścieków stanowią: 

 97,8  km sieci kanalizacyjnej, 

 13 sieciowych przepompowni ścieków, 

 oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna  o średniej ilości odprowadzanych ścieków 

oczyszczonych 9 692 m3/dobę, z usuwaniem biogenów.  W roku 2018 odprowadzono średnio 

8 616 m
3
/dobę ścieków. Obciążenie Oczyszczalni Ścieków w 2018r. wyniosło 95 494 RLM. 
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W 2018 roku PUIK zaewidencjonowano 51 nowych przyłączy kanalizacyjnych. W roku 2018 

odebrano nieczystości płynne taborem asenizacyjnym 6 846 m
3
 z Miasta Łuków oraz 8 718 

m
3
 z Gminy Łuków. 

Tabela nr 5: Odbiór Ścieków w 2015 , 2016, 2017 i 2018 r. (w  tys. m ³) 

 

Odbiór ścieków 2015 2016 2017 2018 

Ścieki oczyszczone i odprowadzone do 

rzeki 
2 902,2 3 493,1 3 800,1 3 144,8 

Ścieki rozliczone ogółem: 1 663,6 1 700,9 1 594,2 1 606,5 

Gospodarstwa domowe 835,6 822,7 809,2 811,6 

Ścieki przemysłowe 679,3 729,5 610,6 621,0 

Pozostali odbiorcy (instytucje użytku 

publicznego) 

148,7 148,7 141,0 140,7 

Ścieki Łazy  18.5 17,3 17,6 

Nieczystości ciekłe  dowożone do 

oczyszczalni 
14,1 13,9 16,1 15,6 

 

Wykres 1: Struktura odbioru ścieków w 2015 , 2016, 2017 i 2018 r.  r. 
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W  roku 2018 ilość rozliczonych ścieków utrzymuje się na podobnym poziomie,  

jak  w roku 2017, podobnie ilość nieczystości ciekłych dowożonych do oczyszczali.  W 2018 

r. ścieki rozliczone stanowiły 51,1 % ścieków oczyszczonych - odprowadzonych do rzeki, 

pozostałe 48,9 % to były ścieki obce (wody infiltracyjne i opadowe).  

Ilość odprowadzanych ścieków dla mieszkańców miasta jest ustalana  na podstawie 

zużycia wody.  

W ramach prac konserwacyjno - remontowych pracownicy Zakładu  Kanalizacji 

siłami własnymi wykonali: 

- usunięto niedrożność sieci kanalizacyjnej w ilości 505  przy pomocy samochodu 

WUKO; 

- wykonano remonty studni i regulację  włazów w ilości 45; 

- wykonano usługi czyszczenia i udrożnienia na sieciach kanalizacyjnych innych 

podmiotów w ilości 60 na kwotę 74 141,62 zł. netto. 

Problemem w działalności Zakładu Kanalizacji i  Oczyszczalni  Ścieków jest  

ze względu na rosnące wymagania ochrony środowiska gospodarka osadowa.  

Na Oczyszczalni powstaje dziennie ok. 25 ton osadów po mechanicznym odwodnieniu  

i higienizacji. Przeważająca część osadów jest stosowana w rolnictwie, dlatego 

Przedsiębiorstwo PUIK musi wykonać kosztowne badania osadów oraz gruntów , na których 

osady będą stosowane. Ograniczenia wynikające ze stanu kwasowości gleb powodują 

zwiększenie nakładów na wapnowanie  osadów.  W okresie poza  wegetacyjnym   

(w miesiącach  zimowych) osady w  ilości  ok. 1000 Mg. są kompostowane    

na  kompostowni odpadów przy ul. Świderskiej. W 2018 r. do rekultywacji składowiska 

został przekazany osad w ilości 937 Mg. oraz kompost nieodpowiadający wymaganiom  

720 Mg. 

Dużym problemem odprowadzania ścieków jest stan techniczny starych sieci 

kanalizacyjnych wybudowanych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ub. stulecia. 

Dotyczy to głównie sieci z rur kamionkowych i betonowych położnych najbliżej oczyszczalni 

(ul. Międzyrzecka, Przemysłowa, Browarna oraz kolektor od  ul. Cieszkowizna ). Sieci takie 

są nieszczelne i infiltrują wodę  gruntową, co podnosi koszty oczyszczania ścieków oraz opłat 

środowiskowych. Pilne stają się inwestycje modernizacyjne w zakresie uszczelniania starych 

odcinków kanałów sanitarnych łącznie ze studniami rewizyjnymi.  

Koszty gospodarki ściekowej znacząco podnoszą ścieki obce przedostające się do sieci 

kanalizacyjnej. W roku 2018 przedostało się ich ponad 1,5 mln m3, stanowi to ponad 48,9 % 

wszystkich ścieków oczyszczonych i odprowadzonych do rzeki. 
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Na oczyszczalni coraz  częściej występują awarie maszyn i urządzeń (wirówek, 

wirownic, mieszadeł i pomp), z powodu bardzo wysokiego stopnia zużycia naturalnego tych 

urządzeń w wyniku kilkunastoletniej eksploatacji. Naprawy są trudniejsze i bardziej 

kosztowne z powodu braku części zamiennych. 

 

3. Zakład Oczyszczania Miasta 

Zakład Oczyszczania Miasta wykonuje usługi w zakresie: 

 zbierania i transportu odpadów,  

 prowadzenia punktu PSZOK. 

W roku 2018  Przedsiębiorstwo  PUIK  spółka z o.o. odbierała odpady komunalne na 

terenie miasta Łuków i transportowała je do Zakładu Zagospodarowania Odpadów 

Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego. 

Odbiór i transport odpadów oraz prowadzenie PSZOK dla mieszkańców miasta 

Łuków odbywa się na podstawie zawartej umowy pomiędzy Miastem Łuków i PUIK spółka 

 z o.o.,  obowiązującej  od  1 stycznia 2016 roku do  31 grudnia 2019 roku. Jako sposób 

rozliczania przyjęte zostało  stałe wynagrodzenie miesięczne, niezależnie od ilości 

odebranych odpadów i od wysokości kosztów z tym ponoszonych. Rok 2018 jest kolejnym 

rokiem, w którym firma odnotowała deficyt w tej działalności. 

 Prowadzenie PSZOK dla mieszkańców gminy Łuków odbywa się na podstawie 

cyklicznej umowy zawieranej na poszczególne lata, również z ryczałtowym wynagrodzeniem 

miesięcznym. 

Odbiór odpadów z koszy ulicznych zlokalizowanych na drogach powiatowych jest 

wykonywany na podstawie zawartej umowy pomiędzy Powiatem Łukowskim w imieniu 

którego działa Zarząd Dróg Powiatowych i PUIK sp. z o.o.. Zgodnie z zawartą umową firma 

ponosi także koszty zagospodarowania zebranych odpadów. 

 

 

 

 

 



 

 

269 

 

Tabela nr 6: Zestawienie ilości odpadów odebranych w latach 2015  - 2018 

 

 

Kod 

 

odpadó

w 

 

     Rodzaj odebranych 

odpadów 

 Ilość 

 odebranych 

odpadów 

 [Mg] 

w 2015 roku 

 Ilość  

odebranych 

odpadów 

 [Mg] 

w 2016 roku  

Ilość  

odebranych 

odpadów 

 [Mg] 

w 2017 roku 

Ilość 

odebranych 

odpadów w 

[Mg] 

w 2018 

roku 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
3 912,22 3 644,96  3 412,96 3 241,35 

15 01 07 Opakowania ze szkła 373,16 380,92  369,06  394,56 

05 01 06 Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
790,16 881,35  990,02 1 074,6 

20 01 99 Inne nie wymienione frakcje  

zbierane w sposób 

selektywny 

295,38 327,50 389,35 594,03 

20 02 03 Inne odpady nieulegające 

biodegradacji 
162,06 200,42 197,88 212,76 

20 02 01 Odpady ulegające 

biodegradacji 

 

806,54 1 545,90 1 839,12 2 520,96 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 
516,06 169,96 195,96 20,96 

10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów  

z kotłów wymienionych  

w 10 01 04 ) 

203,84 661,56 687,63 - 

20 03 

99* 

Odpady komunalne nie 

wymienione w innych 
- - - 473,18 
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podgrupach (popioły) 

02 01 03 Odpadowa masa roślinna 191,00 - - - 

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i 

placów (śmietniczki) 
91,68 38,05 4,85 6,08 

  

Razem 
7 342,10 7 850,62 8 086,83 8 538,48 

 

Wykres 2: Łączna ilość odpadów zebranych z terenu miasta Łuków w latach 2015-2018 

 

Porównując ilości zbieranych odpadów w poszczególnych latach, można zauważyć 

systematyczny wzrost ilości wytwarzanych odpadów, a w związku z tym wzrost kosztów 

ponoszonych przy zbieraniu i transportowaniu odpadów do ZZOK w Adamkach.  

W 2018 roku zebrano z terenu miasta o 1 196,38 Mg odpadów więcej niż 2015 roku,   

co stanowi wzrost ilości zebranych odpadów o 16,3 % w stosunku do 2015 roku. 
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Wykres 3: Struktura ilości odpadów odebranych w latach 2015  - 2018 

 

 

Analizując ilości zbieranych odpadów w latach 2015 – 2018 można zaobserwować,  

że wzrasta świadomość ekologiczna mieszkańców i segregacja odpadów „u źródła” ulega 

poprawie. Sukcesywnie zmniejsza się ilość odbieranych odpadów zmieszanych, wzrasta ilość 

odpadów zbieranych w sposób selektywny. 

Zakład Oczyszczania Miasta  prowadzi również punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych (PSZOK), gdzie mieszkańcy miasta Łuków oraz gminy Łuków mogą 

przywieźć własnym transportem odpady komunalne. Punkt ten prowadzony jest ogółem dla 

47.000 mieszkańców. 

  Poniżej przedstawiono tabelaryczne porównanie ilości odpadów przyjętych do PSZOK 

w 2017 i 2018 roku. 
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Tabela nr 7:  Porównanie ilości przyjętych odpadów  do PSZOK  z terenu miasta Łuków          

w latach 2017 - 2018  

Kod 

odpadu 

 

Rodzaj odpadu 

Ilość 

odpadów 

(kg) 

w 2017 

roku 

Ilość 

odpadów 

(kg) 

w 2018 

roku 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych  60 150 

15 01 02 Styropian 2 130 1 930 

15 01 10  
Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 
700 50 

16 01 03  Zużyte opony 2 260 4 400 

16 02 14 Elektroodpady 9 060 -- 

17 01 01 Gruz 168 764 77 

17 02 02 Szkło 1 630 2 330 

17 03 80 Odpadowa papa 3 940 6 030 

17 06 04 
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 

01 do 17 06 03 
560 ----- 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy 59 980 61 185 

20 01 32 Leki 440 310 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
7 550 16 960 

20 01 38  Drewno 510 550 

20 01 

99Ex 
Popioły -- 40 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 10 660 77 469 

20 01 40 Metale -- 80 

20 03 07 Odpady wielogabarytowe 38 720 135 180 

Razem: 306 964 306 664 
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Tabela nr 8: Porównanie ilości przyjętych odpadów  do PSZOK z terenu gminy Łuków             

w latach 2017 - 2018  

Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Ilość 

odpadów 

(kg) 

w 2017 

roku 

Ilość 

odpadów 

(kg) 

w 2018 

roku 

10 01 01 Popiół 6 600 1 440 

15 01 02 Styropian 360  

15 01 10 
Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 
170 360 

16 01 03 Zużyte opony 400 370 

16 02 14 Elektroodpady 1 070 --- 

17 01 01 Gruz 23 310 8 350 

17 02 02 Szkło 570 90 

17 03 80 Odpadowa papa 540 1 570 

17 06 04 
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 

06 01 do 17 06 03 
50 --- 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy 17 830 11 610 

20 01 32 Leki 20 --- 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 

01 35 

610 

3 460 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 1 920 -- 

20 03 07 Odpady wielogabarytowe 3 780 13 750 

Razem: 57 230 41 000 
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Wykres 4: Ilość odpadów przyjętych z terenu miasta Łuków i terenu gminy Łuków  

                  w 2017  i 2018  

 

 

 

Porównując ilości odpadów przyjmowanych na PSZOK widać, że ilość odpadów z terenu 

miasta utrzymuje się na zbliżonym poziomie, natomiast ilość odpadów przyjmowanych  

z terenu gminy zmniejsza się. Zauważa się także, że w 2018 roku z terenu miasta  przyjęto na 

PSZOK ponad 135 Mg odpadów wielkogabarytowych, co stanowi wzrost o 349% w stosunku 

do roku poprzedniego. Natomiast z terenu gminy przyjęto 13,75 Mg, co również stanowi 

wzrost 363% w stosunku do roku poprzedniego. 

4. Laboratorium (LAB) 

Laboratorium PUIK Sp. z o. o. od 2008 roku pracuje zgodnie z wdrożonym systemem 

zarządzania w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Od 2009 roku 

posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1067 jako potwierdzenie 

kompetencji technicznych do prowadzenia badań określonych w Zakresie Akredytacji.  

Cykl obowiązującej akredytacji obejmuje 4 lata. W tym czasie przeprowadzane są corocznie 

trzy oceny w tzw. nadzorze i czwarta ocena, która jest oceną ponowną przed kolejnym  

4 letnim cyklem   akredytacji.  
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W roku 2018 w dniach  8 - 9  marca   została   przeprowadzona   ocena  w nadzorze której 

celem było: 

- Ocena utrzymywania i doskonalenia  kompetencji akredytowanego podmiotu - 

Laboratorium PUIK Sp. z o. o. w obszarze badań objętych Zakresem Akredytacji  

Nr AB 1067 oraz ocena kompetencji do wykonywania badań zgłoszonych  

do rozszerzenia i uaktualnienia zakresu akredytacji w odniesieniu do aktualnych 

wymagań akredytacyjnych. Wnioskowane przez Laboratorium rozszerzenie zakresu 

akredytacji dotyczyło badań fizykochemicznych ścieków tj. oznaczania substancji 

rozpuszczonych wg PN-78/C-04541 oraz pomiaru temperatury w ściekach  

wg PN-77/C-04584. 

- Ocena działań podjętych przez akredytowany podmiot w wyniku ustaleń z poprzedniej 

oceny PCA oraz ocena ich skuteczności. 

- Ocena wywiązywania się akredytowanego podmiotu z zobowiązań wynikających  

z kontraktu Nr AB 1067 (stosowanie symbolu akredytacji PCA, informowanie  

o zmianach, powoływanie się na akredytację). 

Wyniki tej oceny zostały przedstawione w raporcie z oceny A-358-2018. 

Przedsiębiorstwo PUIK Sp. z o. o. pismem PCA znak: AW.420.1420-LB-2008.III.3.2017.ES 

z dnia 17.04.2018 zostało poinformowane, że na podstawie wyników oceny w procesie 

nadzoru (kod oceny A-127/2017) akredytacja dla Laboratorium nr AB 1067 została 

utrzymana w dotychczasowym zakresie z uwzględnieniem rozszerzenia, uaktualnienia oraz 

korekty  zakresu akredytacji (wydanie nr 12 dokumentu: „Zakres Akredytacji Laboratorium 

Badawczego Nr AB 1067” z dnia 09.04.2018r.). Rozszerzenie zakresu akredytacji dotyczyło 

metody wagowej oznaczania substancji rozpuszczonych wg PN-78/C-04541 oraz pomiaru 

temperatury w ściekach wg PN-77/C-04584. 

W listopadzie 2018 Laboratorium zwróciło się do Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego o coroczne zatwierdzenie Laboratorium do przeprowadzania badań 

wody przeznaczonej do spożycia  w związku ze spełnieniem wymagań Ustawy z dnia   

7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1152). 

W styczniu 2018r. Laboratorium uzyskało ponowne coroczne zatwierdzenie PPIS  

w Łukowie do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia - Decyzja ONS-

HK.721/104/18 z dn. 14.01.2019 w zakresie parametrów fizykochemicznych  
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i mikrobiologicznych zgodnych z zakresem posiadanej akredytacji PCA AB 1067. 

Zatwierdzenie takie wymagane jest dla laboratoriów prowadzących badania wody w ramach 

tzw. wewnętrznej kontroli jakości wody do której zobowiązane są przedsiębiorstwa 

wodociągowe zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia  7 czerwca 2001r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1152) 

Główne zadania Laboratorium w Przedsiębiorstwie to prowadzenie badań na potrzeby 

jego Zakładów tj. Zakładu Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków (TKOS) oraz Zakładu 

Wodociągów (TW). 

Na potrzeby Zakładu Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków prowadzone są badania: 

1. Ścieków: (surowych, oczyszczonych, technologicznych z różnych etapów procesu 

oczyszczania, przemysłowych, bytowych) w zakresie następujących parametrów: 

BZT5, ChZTCr, zawiesin ogólnych, stężenia azotu ogólnego, stężenia azotu 

amonowego, stężenia azotu azotanowego, stężenia azotu azotynowego, stężenia azotu 

Kjeldahla, stężenia fosforu ogólnego, temperatury, odczynu pH, stężenia chlorków, 

stężenia siarczanów, stężenia substancji ekstrahujących się eterem naftowym, suchej 

pozostałości, substancji rozpuszczonych. 

2. Wody rzecznej (Krzna Południowa - odbiornika ścieków oczyszczonych) w zakresie 

następujących parametrów: BZT5, ChZTCr, zawiesin ogólnych, stężenia azotu 

ogólnego, stężenia azotu azotanowego, stężenia azotu azotynowego, stężenia azotu 

Kjeldahla, stężenia fosforu ogólnego. 

3. Osadów ściekowych w zakresie następujących parametrów: suchej masy osadu, 

zawartości wody w osadzie, pozostałości po prażeniu, straty przy prażeniu, indeksu 

osadu czynnego, masy zawiesiny ogólnej, opadu osadu w cylindrze po ½h, odczynu 

pH. 

Badania na potrzeby Zakładu Wodociągów obejmują wodę surową – ujęcia studni 

głębinowych, wodę uzdatnioną po filtrach (ocena skuteczności procesu uzdatniania pod 

względem zawartości manganu, żelaza i jonu amonowego) oraz wodę przeznaczoną  

do spożycia przez ludzi pochodząca z sieci wodociągowej dostarczanej mieszkańcom 

Łukowa.   
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Badania wody obejmują: 

- parametry fizykochemiczne: barwę, mętność, pH, przewodność elektryczną 

właściwą, stężenie jonu amonowego, stężenie azotanów, stężenie azotynów, 

stężenie manganu, stężenie żelaza, twardość ogólną, stężenie chlorków, stężenie 

chloru wolnego. 

- analizę sensoryczną: liczbę progową zapachu (zapach) oraz liczbę progową smaku 

(smak). 

-  parametry mikrobiologiczne: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, 

ogólna liczba mikroorganizmów w 36
o
C, ogólna liczba mikroorganizmów w 22

o
C.  

W 2018 roku Laboratorium przeprowadziło badania 1730 próbek w tym 1506 próbek 

na potrzeby Przedsiębiorstwa tj. Zakładu Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków oraz Zakładu 

Wodociągów obejmujących ścieki surowe, oczyszczone, technologiczne, przemysłowe, osady 

ściekowe, wodę rzeczną, wodę podziemną (tzw. woda surowa), wodę uzdatnioną oraz wodę 

wodociągową. Badania prowadzone w ramach  wewnętrznego oraz zewnętrznego 

zapewnienia jakości wyników badań objęły 162 próbki. 

Zlecenia tzw. Klientów zewnętrznych, obejmowały badania 62 próbek w ramach  

50 zleceń, które dotyczyły badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody. 

III  Personel i działalność socjalna 

W 2018 roku średnioroczne zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 92 etatów               

(zostało na tym samym poziomie co w roku 2017) . Na dzień 31.12.2018 r. Spółka 

zatrudniała ogółem 94 osoby z tego 23 kobiet i 71 mężczyzn. Średni wiek dla kobiet 43,   

a dla mężczyzn 49 lat.  Średni staż pracy pracowników w Spółce wynosi 16 lat.      

 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2017 roku został naliczony   

w wysokości 129 325,87 złotych. Środki z tego funduszu zostały przeznaczone m.in. na 

dofinansowanie do wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie, 

dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży, wypłata świadczeń pieniężnych, pomoc 

materialną.  
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IV  Inwestycje 

1. Inwestycje w roku 2018 

 

 Przedsiębiorstwo  realizuje podstawowe zadania inwestycyjne zgodnie z wieloletnim  

planem plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

oraz planami inwestycyjnymi dotyczącymi zadań Zakładu  Oczyszczania Miasta. 

Nakłady  inwestycje w 2018 r. przedstawia poniższa tabela:  

Tabela nr 9: Nakłady inwestycyjne  2018  i 2017 r.  (zł.) 

 

Wyszczególnienie 2018 2017 

Wartość inwestycji ogółem w tym: 3 096 222,11 2 304 557,20 

Inwestycje nowe 2 156 799,62 1 155 430,01 

Inwestycje modernizacja  889 400,00 1 123 601,71 

Zakupy inwestycyjne 29 330,92 23 007,59 

Zakupy programy 20 691,57 2 517,89 

 

W roku 2018  Przedsiębiorstwo przeznaczyło łącznie z pożyczkami z WFOŚ i GW                    

i  dotacją  z NFOŚ i GW  w Warszawie  na inwestycje   3 046 199,62  zł.  

W roku 2018 w Zakładzie Wodociągów wykonano inwestycje: 

- przyłącze wodociągowe do terenu Zalewu Zimna Woda, 

- sieć wodociągową w ul. Południowej, 

- rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Polna, ul. Stankiewicza i ul. Cieszkowizna. 

W roku 2018 r. w Zakładzie Kanalizacji modernizowano: 

-  metodą bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Trentowskiego i w ul. Prusa 

 w celu wyeliminowania napływu wód obcych, 

Nowe inwestycje w Zakładzie Kanalizacji w 2018 roku to: 

- przyłączenie kanalizacyjne do terenu Zalewu Zimna Woda 

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Polnej, 

- kanalizacja sanitarna w ul. Żelechowskiej.  
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 W 2018 Spółka PUIK w Łukowie  zakończyła rekultywację  składowiska odpadów 

przy ulicy Świderskiej. Obszar na którym dokonana jest rekultywacja zajmuje 5,35 ha 

powierzchni użytkowej. Prace rekultywacyjne polegały na ukształtowaniu pryzmy, 

zabezpieczeniu składowiska, pokryciu humusem i obsianiem mieszanką traw.  

Koszt inwestycji 1 580 860,32 zł.  Środki na ten cel to 50% dotacja z NFOŚiGW oraz 50% 

pożyczka z WFOŚ.   

13. Planowane inwestycje na 2018 rok 

 W roku 2018 spółka PUIK będzie realizowała inwestycje Wieloletniego planu rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu 

Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.  w Łukowie na okres od  

01.01.2017 r. do 31.12.2022 r., który  Rada Miasta Łuków uchwaliła w dniu 26 stycznia 2017 

roku.  Zakres rzeczowy Wieloletniego planu 2017-2022 obejmuje zakres przedsięwzięcia 

projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych  

w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej”.  

V.  Realizacja wymagań środowiskowych  

Jakość ścieków oczyszczonych  i odprowadzanych z oczyszczalni ścieków  do rzeki  

Krzna,  określona jest w decyzji  o pozwoleniu wodnoprawnym nr ROŚ.6341.14.2014-6                 

z dnia 10.04.2014r. obowiązującej do 10.04.2024r., wydanej przez Starostwo Powiatowe                 

w Łukowie. Zgodnie z warunkami określonymi w decyzji, w roku 2018 wykonano  

24 analizy ścieków surowych i oczyszczonych pobieranych w cyklu dobowym i sposób 

proporcjonalny do przepływu. Analizy wykazały, że redukcja zanieczyszczeń w ściekach 

oczyszczonych odprowadzonych do rzeki była na odpowiednim  poziomie, spełniającym 

wymagania określone w pozwoleniu wodnoprawnym. Przy  średnim stężeniu 

zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni, to znaczy: 

 ChZT- 1 070 mg/l, 

 BZT5 – 565 mg/l, 

 zawiesina – 366 mg/l, 

 azot ogólny- 76,5 mg/l, 

 fosfor ogólny- 9,0 mg/l -  

średnie stężenie w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do rzeki  odpowiednio 

wynosiło: 
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 ChZT- 32 mg/l – 97,02 % redukcji, 

 BZT5 – 6,7 mg/l -  98,81 % redukcji, 

 zawiesina – 11,5 mg/l – 96,86 % redukcji, 

 azot ogólny – 5,2 mg/l - 93,21 % redukcji, 

 fosfor ogólny - 0,64 mg/l – 92,91 % redukcji. 

W związku z powyższym oczyszczalnia w Łukowie spełnia wymagania  w zakresie 

stopnia redukcji zanieczyszczeń w  ściekach, określonych w przepisach krajowych jak  

i europejskich. 

 Za korzystanie ze środowiska (pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi 

oraz wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza) w roku 2018 Spółka  odprowadziła  

opłatę do Urzędu Marszałkowskiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie w wysokości 181,49 tys. zł, która jest wyższa  w stosunku do roku 2017 o 16,90 tys. 

zł.  

VI. Istotne zdarzenia mogące mieć wpływ na działalność jednostki. 

 

     Realizacja projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków  z przetwarzaniem osadów 

ściekowych  w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej  

i wodociągowej” w której zawarte są m.in.  inwestycje odtworzeniowe, jest zagrożona  

z powodu wystąpienia okoliczności zewnętrznych mających wpływ na dalszą realizację 

projektu, w szczególności dużą dynamikę wzrostu cen usług budowlanych oraz wzrost 

kosztów usług operacyjnych przedsiębiorstwa w postaci m.in. wysokich podwyżek cen 

energii elektrycznej (wzrost w 2019 r. o około 70% na podstawie umowy z PGE).  

     Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy Kontraktu 1 (Modernizacja 

oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie), z zastosowaną 

formułą ,,zaprojektuj i wybuduj, (tzw. żółty FIDIC), zakończyło się unieważnieniem  

z powodu braku odpowiednich środków na sfinansowanie zamówienia. Przy kwocie brutto  

64 355 713,14 zł, jaką Zamawiający planował przeznaczyć na realizację Kontraktu 1, 

najtańsza oferta przedstawiała kwotę o 52% wyższą. Kontrakt 1 nie wyczerpuje całego 

zakresu projektu zaplanowanego z POIiŚ 2014-2020, nie ogłoszono jeszcze przetargów na 

Kontrakt 2 (sieci) oraz Kontrakt 4 (dostawy sprzętu). Z obecnej perspektywy można oceniać, 

że Projekt został przewymiarowany w stosunku do możliwości Przedsiębiorstwa  

PUIK sp. z o.o.  
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      Przedsiębiorstwa PUIK sp. z o.o. nie stać na tak drogi Projekt, którego realizacja 

mogłaby doprowadzić do nadmiernego wzrostu cen ścieków dla mieszkańców Łukowa oraz 

do utraty dotychczasowych kontrahentów dostarczających ścieki przemysłowe. 

Jednym z głównych założeń technicznych Projektu, było wprowadzenie na terenie 

oczyszczalni procesu przetwarzania komunalnych osadów ściekowych w drodze fermentacji 

metanowej poprzedzonej hydrolizą i pasteryzacją osadów, z odzyskiem energii w procesie 

kogeneracji. Dalsze postępowanie z osadami pofermentacyjnymi  nie zostało objęte 

Projektem co oznacza, że nawet w wypadku zrealizowania Projektu należałoby planować  

dodatkowe działania oraz nakłady finansowe związane z ostatecznym  wykorzystaniem 

pofermentacyjnych osadów ściekowych.  Powstała pilna potrzeba gruntownej weryfikacji 

zakresu rzeczowego Projektu, w tym w szczególności rozważenia na nowo sposobu 

przetwarzania komunalnych osadów ściekowych, poprzez modernizację i rozbudowę 

istniejącej kompostowni. 

      Istotne  z punktu widzenia przyszłej kondycji ekonomicznej PUIK sp. z o.o.  

w Łukowie jest zadłużanie się na poczet zapewnienia wkładu własnego w finansowanie 

projektu. Przy obecnej wielkości taryf wodno-kanalizacyjnych i zakładanych  kosztach prac 

inwestycyjnych, może to doprowadzić do utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa. 

    Zgodnie z nową ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo określiło taryfę na okres 3 lat, pozostawiając w tym 

czasie na niezmienionym poziomie stawki opłat za wodę i ścieki. Wzrost kosztów 

operacyjnych przedsiębiorstwa i  konieczność przyśpieszenia realizacji wieloletniego planu 

inwestycyjnego powoduje, że   bez skrócenia czasu obowiązywania taryf   ponoszone będą  

straty na działalności gospodarczej oraz nie będą możliwe do zrealizowania  inwestycje 

odtworzeniowe, które z uwagi na zły stan techniczny niektórych urządzeń stanowią niezbędne   

działania  do dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa.  

     Rok 2019 jest kolejnym, ostatnim już rokiem obowiązywania deficytowej umowy 

pomiędzy Miastem Łuków a PUIK Sp. z o.o. na odbiór i transport odpadów do ZZOK  

w Adamkach. Ewentualne, ponowne przystąpienie do przetargu na wykonywanie tej usługi  

w kolejnych latach wymagać będzie zakupu nowych, kosztownych środków transportu,  

gdyż obecnie użytkowane samochody są w złym stanie technicznym. 
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   Zagrożeniem dla funkcjonowania firmy stanowić może również deficyt 

wykwalifikowanych pracowników, w związku z niekorzystnymi zmianami demograficznymi 

na rynku pracy. 

VII  Sytuacja majątkowa Spółki  

 Aktywa Spółki na dzień 31.12.2018 r.  wynosiły 48 534 202,21 zł  i zwiększyły się    

w stosunku do stanu na 01.01.2018  roku  1,1   % tj. o 534,3 tys. zł. W okresie 

sprawozdawczym nastąpił wzrost  aktywów trwałych o 72,8  tys. zł oraz wzrost  aktywów 

obrotowych o 461,5  tys. zł. Nastąpił wzrost   środków pieniężnych  o kwotę 319,9  tys. zł.  

Wzrost  krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych o kwotę 31,5 tys. zł. W ogólnej 

strukturze aktywów Spółki zdecydowanie przeważały aktywa trwałe. Ich udział zmalał   

z 76,85 % na początku roku do 76,15%  na koniec 2018r. Udział środków obrotowych    

w strukturze aktywów jest na tym samym poziomie. 

 Pasywa Spółki  za rok 2018 tak jak aktywa  zwiększyły się o kwotę  534,3 tys. zł ,  

a fundusz własny wzrósł o kwotę   27,1 tys. zł. Zobowiązania   i rezerwy na zobowiązania  

wykazują wzrost o 507,2  tys. zł na co złożył się wzrost rezerw na zobowiązania  oraz  wzrost  

rozliczeń międzyokresowych.  

 Na koniec  2018r. aktywa Spółki  w 82,72 % sfinansowane były kapitałami własnymi. 

VIII   Sytuacja finansowa Spółki  

Za 2018 rok działalność Spółki zamknęła się zyskiem netto w  kwocie  236,4  tys. zł.             

W badanym okresie wskaźniki   płynności ukształtowały  się na zadawalającym poziomie  

z punktu widzenia zdolności do pokrywania zobowiązań. Szybkość spłat należności  

od odbiorców z tytułu dostaw utrzymywał się na dobrym  poziomie i wynosił  30 dni.  

Wskaźnik bieżącej płynności   3,60 

Wskaźnik szybkiej płynności    3,53 

Wskaźnik rentowności  1,67 
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21.  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łukowie sp. z o.o. jest jednoosobową spółką  

Miasta Łuków o kapitale zakładowym w wysokości 3.132.000 zł (słownie: trzy miliony sto 

trzydzieści dwa tysiące złotych). Spółka rozpoczęła działalność 01 października 1992 roku. 

Wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI Wydział 

KRS pod numerem 0000064366. 

Przedsiębiorstwo działa w oparciu o Akt Notarialny Rep. A nr 9000/92 z dnia  

28 września 1992 r. zwanym Statutem spółki ze zmianami Aktami Notarialnymi:  

Rep. A nr 3984/94 z dnia 20 kwietnia 1994 r. Rep. A  Nr 2509/2001 z dnia 20 czerwca 2001 

r. Rep. A 2002/2004 z dnia 19 kwietnia 2004 r. oraz Rep. A Nr 414/2010 z dnia 22 stycznia 

2010 r. 

 Przedmiotem podstawowej działalności przedsiębiorstwa jest wytwarzanie i dystrybucja 

ciepła na terenie miasta. Zapis § 9 w/w Statutu określa tę działalność wg. klasyfikacji PKD 

jako wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych ( 35.30 Z).  

Nowa Taryfa dla ciepła ( decyzja Prezesa URE z dnia 20.08.2018r) została 

wprowadzona od 1 października 2018 roku. 

W roku sprawozdawczym średnie zatrudnienie zmniejszyło się w stosunku do 2017 r. 

i wyniosło 44,4 etatu, a na dzień  31 XII 2018 roku zatrudnionych było 44 pracowników. 

Prezes Zarządu jest zatrudniony na umowie o świadczenie usług zarządzania. 

Spółka jest typowym, sieciowym przedsiębiorstwem ciepłowniczym działającym na 

lokalnym rynku w warunkach monopolu naturalnego zarówno po stronie przychodów jak i po 

stronie kosztów a także w specyficznym otoczeniu prawnym, gdyż  zakres oraz efekty jego 

działalności a zwłaszcza wynik finansowy są ograniczone przepisami ustaw:  prawo 

energetyczne  i  o samorządzie gminnym. Pomimo, że jest ono kapitałową spółką prawa 

handlowego to jednak nie posiada takiej swobody ekonomiczno-formalnej jaką mają inne 

spółki z o.o. działające w warunkach wolnego rynku, (np. o stosowanej cenie nie decydują jej 

statutowe organy ale zewnętrzny podmiot tj. Urząd Regulacji Energetyki ). 

Najważniejszymi przyczynami tego braku suwerenności są:    

1. Przepisy prawa energetycznego zobowiązujące przedsiębiorstwo do prowadzenia 

działalności ściśle według postanowień udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki koncesji na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła a także przepisy 

nakazujące przedstawianie każdorazowo do zatwierdzenia Prezesowi URE  przygotowanej do 

wprowadzenia w życie Taryfy dla ciepła. To przecież z zawartych w niej cen i stawek opłat 

wynika wysokość przychodów i ściśle z nim związany wynik finansowy. Tak więc,  

w praktyce, nie rynek, nie organ statutowy spółki, ale Prezes URE zatwierdzając taryfę,  

bądź odmawiając jej zatwierdzenia, decyduje o opłacalności prowadzonej działalności.  
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2. Przedsiębiorstwo jest gminną osobą prawną w rozumieniu przepisów ustawy o samorządzie 

gminnym i nie może w dowolny sposób ustalać sobie zakresu działalności ze względu na art.9 

ust.2 tej ustawy  stanowiący że: 

„2. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą  

wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w 

przypadkach określonych w odrębnej ustawie” 

Zakres działalności spółki jest ograniczony do zadań własnych gminy określonych w art.7 

cytowanej ustawy. Dotychczas żadna ustawa nie dopuściła poszerzenia zakresu prowadzenia 

działalności,  poza zadania własne gminy określone w tym artykule.   

          Innym, specyficznym dla branży ciepłowniczej ograniczeniem wpływającym  

na działalność przedsiębiorstwa, szczególnie na wielkość przychodów ze sprzedaży ciepła, 

jest zależność ilości sprzedanego ciepła na cele ogrzewania pomieszczeń od wielu 

niezależnych od praw rynku czynników, między innymi od warunków atmosferycznych  

w sezonie grzewczym. Wynika to ze specyfiki ciepła, które jest formą  przekazywania energii 

uzależnioną od różnicy temperatury ośrodków wzajemnie na siebie oddziaływujących.  

Przy ogrzewaniu budynków są to:  temperatura otoczenia zależna od panujących warunków 

pogodowych i preferowana  temperatura pomieszczeń w tych budynkach. Im większa różnica 

tych temperatur tym większe straty ciepła z budynku, a w konsekwencji większa potrzeba 

jego uzupełnienia. Zatem, nie mając wpływu na panujące warunki atmosferyczne nie można 

skutecznie wpłynąć na ilość ciepła potrzebnego odbiorcom do ogrzania ich obiektów.

 Dostawca ciepła nie ma również wpływu na ilość sprzedaży ciepła na potrzeby 

podgrzania wody, gdyż zależy ona od zachowania odbiorców końcowych,  

które są determinowane różnymi czynnikami między innymi poziomem ich zamożności. 

            Przedsiębiorstwo posiada pozwolenie na emisję zanieczyszczeń gazowych  

do atmosfery ze spalania węgla kamiennego. Wszystkie obowiązki wynikające z tej decyzji 

były w 2018 roku wypełnione a ustalone poziomy emisji zanieczyszczeń tlenków siarki, 

tlenków azotu oraz pyłów nie zostały przekroczone. Przedsiębiorstwo posiada również 

decyzję zezwalającą na emisję dwutlenku węgla i jest zobowiązane do uczestnictwa w handlu 

uprawnieniami do emisji tego gazu i corocznego sporządzenia rocznego raportu z jego emisji. 

II. 

Obecnie wytwarzanie ciepła odbywa się wyłącznie w ciepłowni przy ul. Świderskiej  

w Łukowie, która jest wyposażona w trzy kotły WR5/WR8-M o mocy nominalnej po 8 MW  

i mocy maksymalnej trwałej po 10 MW. W roku 2018 zostało wytworzone 205 654 GJ ciepła 

w postaci gorącej wody do  indywidualnych węzłów cieplnych na terenie miasta znajdujących 

się odpowiednio w 169 budynkach w tym 112 mieszkalnych. Odbiorcami są głównie 

odbiorcy instytucjonalni, bądź zbiorowi (wspólnoty mieszkaniowe). Sprzedaż ciepła jest 

zmonopolizowana przez największego odbiorcę tzn. Łukowską Spółdzielnię Mieszkaniową 

odbierającą ok. 65,2 % jego sprzedaży.  
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Dane charakterystyczne / stan na 31.12.2018 / 

 długość sieci cieplnych - 17,7 km 

 ilość węzłów cieplnych - 185 sztuk 

 moc zamówiona  -  27,70 MW 

 ilość odbiorców  -  61 

 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. majątek trwały stanowił  10 630 378 zł   tj. 61,2  % wartości 

majątku spółki -  w tym : 

- środki trwałe :                                                        10 219 864 zł tj.   71,8 % 

- wartości niematerialne i prawne :                                   3 301 zł tj.   0,04 % 

- środki trwałe w budowie :                   318 458 zł tj.     2,1 % 

 

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2018 r. oraz stopień ich umorzenia w poszczególnych 

grupach rodzajowych obrazuje poniższa tabela: 

 

 

Grupa rodzajowa  

środków trwałych 

 

 

Wart. 

brutto 

[zł] 

     

 

Umorzenie 

[zł] 

 

Amortyz

ac.  za 

2018 r. 

[zł] 

Wartość 

netto 

[zł] 

Stop. 

umor

zmaj

ąt. 

[%] 

   

Ogółem :  

          w tym:  

0.Grunty. 

1. Budynki  i lokale. 

2. Obiekty inżynierii 

lądowej. 

3. Kotły i masz. 

energetyczne 

 

26 222 940 

 

1 006 636 

1 769 602 

9 079 008 

6 573 615 

5 729 736 

 

16 003 076 

 

168 641 

1 060 759 

5 081 857 

2 889 039 

4 941 276 

 

1 185 976 

 

11 044 

44 240 

253 080 

466 773 

315 912 

 

10 219 

864 

 

837 995 

708 843 

3 997 151 

3 684 576 

 

61,0 

 

16,8 

59,9 

56,0 

36,9 

86,2 
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4. Masz. urządzenia i 

aparaty 

   ogólnego zastosowania.                                                                                                                                                        

5. Specjalistyczne 

maszyny,  

   urządzenia i aparaty. 

6. Urządzenia techniczne. 

7. Środki transportu. 

8. Narzędzia, przyrządy,  

  ruchomości  i 

wyposażenie. 

 

521 954 

 

952 694 

238 357 

351 338 

 

387 650 

 

901 694 

233 189 

338 971 

 

54 595 

 

23 505 

8 860 

7 967 

788 460 

 

134 304 

 

51 000 

5 168 

12 367 

 

67,3 

 

94,6 

97,8 

96,5 

 

Poniższe zestawienie pokazuje kwoty przychodów i kosztów w 2018r. 

Treść 2018 r. 

 w [tys. zł]. 

1 2 

    I. Przychody netto ze sprzedaży 10 608,2 

   II. Koszty działalności operacyjnej. 11 163,3 

  III. Zysk ze sprzedaży - 555,1 

  IV. Pozostałe przychody operacyjne. 182,5 

   V. Pozostałe koszty operacyjne 118,0 

  VI. Zysk z działalności operacyjnej. - 490,5 

 VII. Przychody finansowe 4,4 

VIII. Koszty finansowe 78,0 

  IX. Zysk ( strata) brutto - 564,0 

   X. Podatek dochodowy 88,2 

  XI. Zysk ( strata)  netto - 652,2 
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Wynik rachunkowy za 2018 r. wykazuje stratę gdyż przedsiębiorstwo poprzez wymagania 

narzucone przez prawo Unii Europejskiej było zmuszone do wydania  1 473 233 zł na zakup 

na giełdzie uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Stanowi to ok. 13,0 % kosztów ogółem. 

Koszty te nie były uwzględnione w taryfie dla ciepła w odpowiedniej wysokości ze względu 

na prawie 4-krotny wzrost ceny uprawnień licząc od trzeciego kwartału 2017 r. tj. z ok. 5 euro 

do 20 euro w czwartym kwartale 2018 r.  

W poniższej tabeli struktura kapitałów i zobowiązań w 2018r: 

Treść 2018r. 

 w tys. zł 

1 2 

A. Kapitał własny 9 613,8 

I. Kapitał podstawowy 3 132,0 

II. Kapitał zapasowy  6 298,1 

III. Kapitał z aktual. wycen. 836,0 

VIII. Zysk ( strata)  netto - 652,2 

B. Zobow. i rezer. na zob. 5 747,5 

I. Rezerwy na zobowiąz.  364,0 

- rezer. na świad. em..i rent. 363,3 

          - długoterminowe 334,0 

          - krótkoterminowe 29,2 

II. Zobow. długotermin. 292,5 

     - kredyty i pożyczki 292,5 

     - inne zob. finansowe - 

III .Zobow. krótkotermin. 3 802,0 

   - kredyty i pożyczki 1 309,9 

   - inne zobow. finansowe 24,7 

   - z tyt. dostaw  w okresie  

        wymag. do 12 m-cy 

1 558,8 
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  - z tyt. podat. i ubezpiecz. 615,5 

IV. Rozlicz. międzyokr. 1 289,0 

Pasywa razem 15 361,4 

 

 

W 2018 roku przedsiębiorstwo oprócz działalności eksploatacyjnej ciepłowni i sieci 

ciepłowniczej oraz wykonania niezbędnych remontów urządzeń i instalacji przygotowujących 

je do nowego sezonu grzewczego prowadziło również działalność inwestycyjną przede 

wszystkim w zakresie rozwoju sieci ciepłowniczej. Dalsza rozbudowa sieci w roku 

sprawozdawczym pozwoliła na przyłączenie nowych odbiorców ciepła. Inwestycje były 

wykonane głównie własnymi siłami przedsiębiorstwa. Tylko niektóre roboty specjalistyczne 

jak np. odtwarzanie powierzchni asfaltowych były zlecane obcym podmiotom, a także gdy 

zabrakło własnych możliwości przerobowych a wystąpiła potrzeba terminowego wykonania. 

   

Wartość księgowa nakładów inwestycyjnych w 2018 r. wyniosła 629 562 zł.  

Wydatki na inwestycje w [zł] z podziałem ich kosztów na materiały, usługi obce bądź zakup 

gotowego wyrobu oraz robociznę własną z narzutami obrazuje poniższa tabela: 

Lp. Nazwa zadania 
Wartość 

materiałów 

Wartość 

usług obc. 

bądź 

zakup 

gotow.  

wyrobu 

Wartość 

rob. 

własnej z 

narzutami 

Wartość 

całkowita 

1. 
Budowa przyłączy sieci 

ciepłowniczej. 
130 293 131 378 88 188 349 859 

2. 

Budowa węzłów 

cieplnych oraz montaż 

ciepłomierzy. 

135 271 - 34 193 169 464 

3. 
Budowa sieci 

telemetrycznej 
69 231 - 18 310 87 541 

4. 

Pozostałe zakupy(komp. 

oprogr. zagęszczarka, 

agregat, drukarka)  

- 22 698 - 22 698 

5. Razem 334 795 154076 140 691 629 562 
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Zadania z poz. 1   to budowa przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków Szkoły 

Podstawowej Nr 3 przy ul. Konarskiego 3, Zespołu Szkół Rolniczych przy ul. Międzyrzecka 

70, Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Partyzantów 6 , Wspólnot Mieszkaniowych przy  

ul. Browarnej 54 i Partyzantów 8 oraz budynku przy ul. Browarnej 35.   

Zadania z poz. 2   to instalacja węzłów cieplnych i ciepłomierzy w w/w budynkach  

przyłączonych do sieci .  

Zadanie z poz. 3  to budowa systemu telemetrycznego sieci ciepłowniczej i węzłów. 

Zadania z poz. 4  to pozostałe zakupy ( komputerów, oprogramowania ). 

 

23.  Zakończenie 

Bardzo serdecznie dziękuję za zapoznanie się z raportem. Dokument ten obrazuje 

funkcjonowanie całego organizmu miejskiego, którego gospodarzem jest samorząd. 

Przedstawia bardzo szerokie spektrum zadań i kompetencji. Jak wspomniałem na wstępie 

raport o stanie miasta stanowi podsumowanie działalności  burmistrza.  

Rada Miasta i burmistrz określają kierunki, decydują o strategii, przyjmują plany 

działania, których wykonanie spoczywa na funkcjonujących i prawidłowo zarządzanych 

miejskich jednostkach organizacyjnych. Składam wszystkim pracownikom Miasta 

podziękowania za trud i wysiłek na rzecz rozwoju Łukowa. 

Przedłożony Radzie Miasta Łuków  raport stanie się przedmiotem publicznej debaty, 

w której będą mogli również uczestniczyć mieszkańcy. Zachęcam do dyskusji, do wyrażania 

merytorycznych opinii, do przedstawiania propozycji. Będą one wykorzystane przy tworzeniu 

raportu w następnych latach. 

 

 Z poważaniem 

 

         Burmistrz Miasta 

       (-)  Piotr Płudowski 

 


