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1. WSTĘP 

 

Szanowni Państwo, 

 

stosownie do obowiązku jaki został określony w art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) przedstawiam już po raz 

drugi Radzie Miasta Łuków Raport o stanie Miasta Łuków. Raport obejmuje podsumowanie 

działalności burmistrza w 2019 roku.  

Poprzedni Raport ze względu na specyfikę okresu jakiego dotyczył przedstawiał 

w sposób bardzo rozbudowany opis jednostki samorządu terytorialnego zgodnie ze schematem 

organizacyjnym określonym dla Urzędu Miasta Łuków z uwzględnieniem jednostek 

organizacyjnych, instytucji kultury i miejskich osób prawnych. 

Mając na uwadze okoliczność, że 2019 rok był pierwszym rokiem obecnej (VIII) 

kadencji samorządu niniejszy Raport został przygotowany w sposób nawiązujący wprost do 

zapisów ustawowych. Zwiera ona zatem, podsumowanie mojej działalności w roku 

poprzednim, a w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady miasta. 

Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Miasta 

Łuków i wszystkich jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich, wzbogacona  

o dokumenty będące w posiadaniu urzędu oraz udostępnione przez inne instytucje (m. in. GUS).  

Za pośrednictwem Rady Miasta niniejszy dokument zostanie udostępniony 

mieszkańcom Łukowa, którzy będą mogli wziąć udział w debacie nad Raportem. 

Jestem przekonany, że przedłożony Raport jest dokumentem wyczerpującym, 

zawierającym wszystkie istotne elementy oraz służącym mieszkańcom Łukowa  

do ugruntowania wiedzy na temat funkcjonowania samorządu miejskiego. 

 

 

 

 Z poważaniem 

 

         Burmistrz Miasta 

       (-)  Piotr Płudowski 
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2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

 

2.1. Lokalizacja 

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 km2. Granice 

administracyjne Łukowa ukształtowały się w latach 50-tych XX wieku i nie uległy zmianie do 

dzisiaj. 
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2.2. Demografia 

 

Diagnoza aktualnej sytuacji demograficznej miasta Łuków pozwala zilustrować 

zmiany liczby ludności na przestrzeni ostatnich lat. Dokonana analiza liczby ludności 

w poszczególnych latach, jej struktura oraz zestawienie migracji w ruchu wewnętrznym 

i zewnętrznym pozwoliły ukazać faktyczny obraz miasta na przestrzeni kilku lat. 

Zidentyfikowano trendy demograficzne, rozpoznano obszary problemowe oraz wskazano 

kierunki interwencji eliminujące bądź redukujące skalę negatywnych zjawisk. 

Uwarunkowania demograficzne stanowią jeden z podstawowych czynników rozwoju 

miast i ich otoczenia. W wyniku postępujących procesów urbanizacyjnych oraz zmian w Polsce 

nastąpiły istotne przemiany w sferze gospodarczej, środowiskowej i społecznej. W sytuacji 

postępującego spadku dzietności, starzenia się społeczeństwa oraz rosnącej mobilności 

ludności zmieniają się szanse i potencjał rozwojowy miast i regionów. Sytuacja demograficzna 

przekłada się jednoznacznie na rozwój sytuacji gospodarczej miasta Łuków, więc musi stać się 

elementem składowym raportu.  

Miasto Łuków położone jest w województwie lubelskim - jednym z najmniej 

(najrzadziej) zaludnionych województw Polski (85 os/km2), które pod tym względem znajduje 

się na 12 miejscu w kraju (w Polsce 123 os/km2). W poszczególnych powiatach województwa 

rozmieszczenie ludności jest nierównomierne. Największe zagęszczenie gęstości zaludnienia 

występuje w miastach na prawach powiatu Lublin (2305 os/km2) i Zamość (2 121os/km2), 

natomiast najmniejsze w powiatach: parczewskim (37 os/km2) i włodawskim (31 os/km2). 

Wartość wskaźnika obrazującego gęstość zaludnienia na powierzchni zabudowanej  

i zurbanizowanej jest stosunkowo niski, z roku na rok wykazuje tendencję malejącą, w 2017 r. 

wskaźnik ten wynosił 2186 os./km2, co plasuje region na 9 miejscu wśród województw. 

Według danych GUS liczba mieszkańców miasta Łuków na koniec 2019 roku 

wynosiła 28 875 osób. W porównaniu do 2018 roku nastąpił spadek liczby mieszkańców o 363 

osoby. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest nadal ujemny przyrost naturalny oraz migracja 

ludności w celach zarobkowych, również poza granice kraju. Średnia gęstość zaludnienia  

w Łukowie na koniec 2019 roku wyniosła około 807,69 os./km2. Szacuje się, że w kolejnych 

latach będzie następował dalszy spadek liczby ludności. 

Dane, które o tym świadczą przedstawiono w poniższej tabeli: 
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Ludność 2017 2018 2019 

Mężczyźni 14 106 13 944 13 761 

Kobiety 15 452 15 294 15 114 

Ogółem 29 558 29 238 28 875 

 

Tabela 1. Liczba ludności miasta Łuków według wieku i płci w latach 2017-2019 

Źródło: opracowanie własne 

 

Z badań przeprowadzanych przez GUS od wielu lat wynika, że zmiany demograficzne  

w Polsce są zróżnicowane pod względem przestrzennym. Większość Polski objęta jest 

zjawiskiem depopulacji, które od kilku lat występuje również na terenie naszego miasta.  

Jak wynika ze sporządzonej przez Główny Urząd Statystyczny prognozy 

demograficznej na lata 2018 – 2030 w mieście Łuków w perspektywie roku 2030 nastąpi 

spadek ludności w stosunku do roku 2018 o około 14,38%. 

 

Rok Płeć Osoby wg grupy wieku 

 Razem M K 0-14 15-59 60+ 

2018 29 238 13 944 15 294 4 547 17 181 7 510 

2020 28 503 13 590 14 913 4 481 16 201 7 821 

2021 28 120 13 410 14 710 4 758 15 671 7 691 

2025 26 660 12 710 13 950 3 088 15 121 8 451 

2030 25 034 11 935 13 099 1 912 14 041 9 081 

 

Tabela 2. Prognoza demograficzna GUS dla miasta Łuków do 2030r.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: dane GUS 

 

Do roku 2030 następować będzie systematyczny spadek ludności, ale w podziale na 

płeć nie będzie on równomierny. Zmieniać się będzie również struktura wiekowa populacji. 

Według prognoz będzie wzrastała liczba osób w wieku powyżej 60 lat. Taka sama tendencja 

widoczna jest również w strukturze produkcyjnej, czyli w systematycznym ubywaniu osób  

w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym przy jednoczesnym wzroście osób w wieku 

poprodukcyjnym (Tabela 3). 
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 2017 2018 2019 2019/2018 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym 

Mężczyźni 2 826 2 750 2 698 98,11% 

Kobiety 2 729 2 689 2 639 98,14% 

Ogółem 5 555 5 439 5 337 98,12% 

Ludność w wieku produkcyjnym 

Mężczyźni 9 219 9 040 8 840 97,79% 

Kobiety 8 366 8 143 7 901 97,03% 

Ogółem 17 585 17 183 16 741 97,43% 

Ludność w wieku poprodukcyjnym 

Mężczyźni 2 061 2 154 2 223 103,20% 

Kobiety 4 357 4 462 4 574 102,51% 

Ogółem 6 418 6 616 6 797 102,74% 

 

Tabela 3. Zmiany liczby ludności Łukowa według grup funkcjonalnych w podziale na płeć 

w latach 2017-2019 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: dane GUS 

 

Negatywna zmiana proporcji mieszkańców według grup ustawnych jest zjawiskiem 

powszechnym dla wszystkich polskich miast. Dowodem na to są tendencje w województwie 

lubelskim i w kraju (Tabela 4). 

 2017 2018 2019 2019/2018 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym 

Łuków 5 555 5 439 5 337 98,12% 

woj. lubelskie 371 391 367 033 *363 245 98,96% 

Polska 6 800 233 6 769 186 *6 746 277 99,66% 

Ludność w wieku produkcyjnym 

Łuków 17 585 17 183 16 741 97,43% 

woj. lubelskie 1 336 122 1 327 943 *1 319 199 99,34% 

Polska 24 193 661 24 076 497 *23 951 985 99,48% 

Ludność w wieku poprodukcyjnym 

Łuków 6 418 6 616 6 797 102,74% 

woj. lubelskie 415 001 418 912 *422 770 100,92% 

Polska 7 321 569 7 413 849 *7 502 290 101,19% 
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Tabela 4. Liczba mieszkańców Łukowa według grup funkcjonalnych  

w mieście Łuków, w województwie lubelskim i w Polsce w latach 2017-2019 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: dane GUS 

* - prognoza wg. danych GUS 

 

We wszystkich porównywalnych obszarach można zaobserwować rokroczny spadek 

liczby osób w wieku produkcyjnym, przy jednoczesnym wzroście liczby osób w wieku 

poprodukcyjnym. Negatywne skutki tego zjawiska będą poważnie odczuwalne za kilka lat dla 

osób obecnie znajdujących się w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. W związku  

z powyższym należy w Łukowie już teraz podejmować kroki służące jak najszybszemu 

zahamowaniu spadku liczby ludności. Działania te należy prowadzić przede wszystkim  

w sektorach zapewnienia i zwiększenia ilości miejsc pracy oraz odpowiednich warunków 

rozwoju. 

Zjawisko depopulacji to dowolne zmniejszenie liczby ludności na wskazanym terenie. 

Zwykle określa się tym terminem zmniejszenie populacji ludzi na jakimś obszarze. Może ono 

być spowodowane zarówno powolnymi trendami demograficznymi, jak migracje czy ujemny 

przyrost naturalny, bądź gwałtownymi wydarzeniami, takimi jak katastrofy naturalne, epidemie 

czy wojny. Dla rozwoju miasta Łukowa w obecnej chwili jak i w przyszłości zjawisko to na 

zdecydowanie negatywny skutek. Przyczyny występowania zjawiska depopulacji z lokalnego 

punktu widzenia mogą być dwojakie. Ich pochodzenie może być wewnętrzne (zależne od 

polityki lokalnej) lub zewnętrzne, czyli takie, na które władze miasta mają wpływ znikomy lub 

żaden. W poniższej tabeli przedstawiono poziom depopulacji w Łukowie, województwie 

lubelskim i w kraju. 

 

Obszar 2017 2018 2019 2019/2018 

Łuków 29 558 29 238 28 875 98,76% 

woj. lubelskie 2 126 317 2 117 619 *2 105 214 99,41% 

Polska 38 432 992 38 433 558 *38 200 552 99,39% 

 

Tabela 5. Zmiana liczby ludności miasta Łuków, w województwie lubelskim i Polsce w latach 

2017-2019.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: dane GUS 

* - prognoza wg. danych GUS 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Demografia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Migracja_ludno%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przyrost_naturalny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kl%C4%99ska_%C5%BCywio%C5%82owa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Epidemia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna
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We wszystkich badanych obszarach w mieście Łuków występuje depopulacja. Jest ona 

uzależniona od wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Postępujący spadek liczby 

mieszkańców to negatywne zjawisko występujące również na terenie całego województwa 

lubelskiego jak i w kraju. Głównymi czynnikami są m.in. zmniejszenie się dzietności rodzin  

i  starzenie się społeczeństwa. Czynnikiem potęgującym to zjawisko jest również emigracja 

mieszkańców z badanych obszarów najczęściej w celach zarobkowych do większych 

aglomeracji miejskich. Charakterystycznym przejawem depopulacji jest też tzw. „wylewanie 

się miasta” na obszar otaczającej go gminy Łuków. Wiele osób nadal aktywnych zawodowo  

w mieście, decyduje się zamieszkiwać na terenie gminy. Decyzje takie są podyktowane 

względami zarobkowymi i ekonomicznymi. Nie ulega jednak wątpliwości, że jest to zjawisko 

niekorzystne dla miasta. 

 

2.3. Organizacja administracji samorządowej 

 

Urząd Miasta Łuków jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz Miasta 

wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej wynikające z zadań własnych samorządu, 

zadań zleconych z mocy ustaw lub przyjętych przez miasto w wyniku porozumień. Urząd działa 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Miasta Łuków, Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Miasta Łuków oraz aktów prawnych wydawanych przez Radę Miasta 

i Burmistrza Miasta. Organizacja pracy Urzędu opiera się na zasadzie jednoosobowego 

kierownictwa i służbowego podporządkowania. Burmistrz Miasta jako organ samorządu jest 

jednocześnie kierownikiem urzędu, którym zarządza przy pomocy Zastępcy Burmistrza, 

Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. 

Zadania miasta realizowane są przez wydziały, referaty, biura, samodzielne stanowiska pracy 

oraz jednostki i zakłady budżetowe, instytucje kultury a także spółki, których miasto jest 

właścicielem. 

Są to : 

1. Przedszkole Integracyjne Nr 1 w Łukowie; 

2. Przedszkole Miejskie Nr 2 w Łukowie; 

3. Przedszkole Miejskie Nr 3 w Łukowie; 

4. Przedszkole Miejskie Nr 4 Fantazja w Łukowie; 

5. Przedszkole Miejskie Nr 7 Szczęśliwa Siódemka w Łukowie; 

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukowie; 
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7. Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ks. Stanisława Konarskiego  

w Łukowie; 

8. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. J. Piłsudskiego w Łukowie; 

9. Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bronisława Chącińskiego  

w Łukowie; 

10. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. gen. W Sikorskiego w Łukowie;  

11. Łukowski Ośrodek Kultury w Łukowie; 

12. Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie; 

13. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie; 

14. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie; 

15. Zakład Gospodarki Lokalowej w Łukowie; 

16. Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie; 

17. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łukowie; 

18. Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. zo.o. w Łukowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

3. INFORMACJE FINANSOWE 

 

3.1. Dochody  

Dochody budżetu Miasta w roku 2019 wyniosły 129.723.974,86 zł (wzrost o 3%  

w stosunku do dochodów z roku 2018), co stanowi 4.493 zł w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca Miasta Łuków. Kwota 27.902.640 zł to otrzymana subwencja, z tego:  

25.847.661 zł część oświatowa subwencji ogólnej, 132.428 zł uzupełnienie subwencji, 

1.922.551 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej. Dochody związane z realizacją zadań  

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyniosły  

38.807.989,91 zł. dochody związane z realizacją zadań zawartych w drodze umowy lub 

porozumienia 182.180 zł, środki z Unii Europejskiej 779.749,43 zł oraz dochody własne 

89.954.055,52 zł.  

 

3.2. Wydatki 

Wydatki budżetu Miasta w roku 2019 wyniosły 125.679.544,62 zł, z tego wydatki 

majątkowe 7.179.370,23 zł, co stanowi 5,71 % wszystkich wydatków. Na kwotę  

7.179.370,23 zł składają się m.in.: 6.273.796,85 zł inwestycje, 456.646,87 zł zakupy 

inwestycyjne, 43.000 zł zadania inwestycyjne realizowane przez Zakład Gospodarki 

Lokalowej, 30.000 zł wydatki majątkowe na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla 

Komendy Powiatowej Policji, 81.889,51 zł pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na 

zakup ambulansu dla Samodzielnego Publicznego ZOZ Łuków, 290.000 zł dotacja celowa dla 

Łukowskiego Ośrodka Kultury.  

W roku 2019 Burmistrz Miasta wydał 20 zarządzeń w sprawie zmian uchwały 

budżetowej na rok 2019 oraz 3 zarządzenia w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej. 

Rada Miasta podjęła 10 uchwał w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019 

oraz 8 uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

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

budżetu a także stopień realizacji programów wieloletnich został opisany w sprawozdaniu 

opisowym z realizacji budżetu Miasta za 2019 rok. 
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3.3. Zadłużenie 

Zadłużenie budżetu Miasta w roku 2019 wyniosło 23.608.301,00 zł, z tego: 

20.825.000 zł z tytułu kredytów, 2.783.301 zł z tytułu pożyczek.  Zadłużenie  w  stosunku  

do 2018  roku zmniejszyło  się o  kwotę 2.973.050,00 zł.
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4. STRATEGIE, POLITYKI I PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ MIASTO 

4.1. Strategia Rozwoju Lokalnego Miasta Łuków na lata 2015 – 2020 

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Miasta Łuków na lata 2015-2020 wskazuje trzy cele strategiczne, do których przypisane zostały cele operacyjne  

z wskazanymi kierunkami działań. Poniżej, w oparciu o zestaw bazowych wskaźników, zaprezentowano postępy we wdrażaniu Strategii za 2019 

rok: 

Nazwa celu 

strategicznego 

Nazwa celu 

operacyjnego 

Rodzaj wskaźnika Wykonanie wskaźnika 

w 2019 roku 

Uwagi (jeśli dotyczy) 

1. Aktywna i 

przedsiębiorcza 

społeczność 

Miasta 

1.1. Tworzenie 

sprzyjających  

warunków do 

rozwoju lokalnej 

przedsiębiorczości 

 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych 

na 1000 mieszkańców. 

9,87 podmiotów 

gospodarczych  / 1000 

mieszkańców 

 

Liczba przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 

mieście. 

19 Dane z Centralnego Ośrodka 

Informacji Gospodarczej 

https://www.coig.com.pl/firmy-

z-kapitalem-zagranicznym.php 

Wartość kapitału zainwestowanego w mieście przez 

podmioty zewnętrzne. 

-------------------------- Brak danych. 

1.2.  Rozwój aktywności 

mieszkańców w 

dziedzinach 

społecznych, 

kulturze, sporcie, 

edukacji i 

działalności 

organizacji 

pozarządowych 

Liczba osób korzystających z oferty kulturalnej. 150 000  

Odsetek osób korzystających z księgozbiorów 

bibliotecznych. 

16,76 % ogółu 

mieszkańców 

5 008 osób 

Liczba nowopowstałych organizacji pozarządowych. 0  

Odsetek mieszkańców Łukowa deklarujących 

członkostwo w stowarzyszeniach i fundacjach. 

18%  - członkowstwo w 

lokalnych stowarzyszeniach 

i fundacjach 

13% - członkowstwo w 

ponadlokalnych 

Odsetek dotyczy grupy 855 

osób, które wypełniły ankietę 

 o Łukowie. 
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stowarzyszeniach i 

fundacjach 

Ilość organizacji pozarządowych stale działających w 

szkołach i przedszkolach samorządowych. 

6  

1.3.  Rozwój 

społeczeństwa 

informacyjnego 

Liczba ogólnodostępnych punktów dostępu do 

Internetu. 

0  

Odsetek gospodarstw domowych z dostępem do 

Internetu. 

-------------------------- Brak danych. 

Odsetek spraw w Urzędzie Miasta Łuków 

załatwianych drogą elektroniczną. 

95% Dotyczy spraw związanych 

z aplikowaniem o 

dofinansowanie w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 

oraz rozliczaniem projektów 

dofinansowanych w ramach 

w/w Programu realizowanych 

przez Wydział Promocji.  

2,35% Dotyczy spraw załatwianych  

przez Wydział Spraw 

Obywatelskich (zameldowania, 

wymeldowania, dowody 

osobiste). 

0,01% Dotyczy spraw załatwianych 

w Urzędzie Stanu Cywilnego  

w relacji urząd – interesant. 
95% Dotyczy spraw załatwianych 

pomiędzy Urzędem Stanu 

Cywilnego w/m a innymi 

Urzędami Stanu Cywilnego 

i Ewidencją Ludności na 

terenie całego kraju. 

Ilość uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach 

i szkołach średnich przypadających na jeden komputer 

z dostępem do Internetu. 

od 5 do 23 

(średnio 15,8) 
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Przepustowość infrastruktury szerokopasmowej 

łączącej miasto z innymi ośrodkami w województwie 

i kraju. 

150 Mb / 100 Mb  

Odsetek firm wykorzystujących Internet w bieżącej 

działalności (posiadanie strony internetowej, 

posługiwanie się pocztą elektroniczną). 

100% Dotyczy firm z terenu miasta 

Łuków współpracujących 

z samorządem.  

2. Nowoczesna i 

prorozwojowa 

infrastruktura 

2.1. Rozwój obszarów 

aktywności 

gospodarczej, w tym 

terenów 

inwestycyjnych 

Opracowany aktualny katalog terenów 

inwestycyjnych. 

1 Aktualizacja danych 

dotyczących terenów 

inwestycyjnych na portalu 

www.inwestujunas.pl   

Liczba utworzonych Centrów Obsługi Inwestora. 0 Centrum Obsługi Inwestora 

funkcjonuje w strukturze 

organizacyjnej Urzędu Miasta 

Łuków od 2015 roku. 

Powierzchnia dostępnych terenów inwestycyjnych. 3,6904 ha  

Liczba firm, które ulokowały się na utworzonych 

terenach inwestycyjnych. 

0 W 2019 roku żadna firma nie 

ulokowała się na terenie 

Podstrefy Łuków 

Tarnobrzeskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej. 

Natomiast na w/w terenie  

funkcjonowały w 2019 roku – 

4 firmy.  

Powierzchnia uzbrojonych lub dozbrojonych terenów 

inwestycyjnych. 

0  

2.2. Rozwój i 

modernizacja sieci 

dróg miejskich, 

parkingów, ciągów 

pieszych i ścieżek 

rowerowych 

Długość zmodernizowanych dróg miejskich. 1.380,00 m  

Długość zmodernizowanych ciągów pieszych. 560,00 m  

Długość wybudowanej sieci rowerowej. 0  

Liczba dostępnych rowerów miejskich. 0  
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 Liczba nowopowstałych miejsc parkingowych. 3  

2.3. Rozwój 

infrastruktury 

służącej aktywności 

społecznej, 

kulturalnej i 

sportowej 

mieszkańców 

Liczba zmodernizowanych miejskich obiektów 

sportowo-rekreacyjnych. 

0  

Liczba nowopowstałych miejskich obiektów 

widowiskowo-sportowych. 

0  

Liczba nowopowstałych placów zabaw i stref 

aktywności rodzinnej. 

2 Otwarta Strefa Aktywności 

przy ul. Stawki i ul. 700-lecia. 

Liczba nowopowstałych świetlic pozaszkolnych  

i klubów dla młodzieży. 

0  

Liczba klubów seniora objętych wsparciem. 1 W 2019 r. został utworzony 

Klub „Senior+” w Łukowie 

z siedzibą przy 

ul. Wyszyńskiego 10/16. 

2.4. Tworzenie stref 

przyjaznych 

mieszkańcom i 

poprawa estetyki 

Miasta 

Liczba nowopowstałych terenów z przeznaczeniem 

pod zabudowę jednorodzinną. 

0 W dniu 30 stycznia 2019 r. 

Rada Miasta Łuków podjęła 

Uchwałę Nr IV/27/2019  

w sprawie przystąpienia do 

scalenia i podziału 

nieruchomości położonych  

w Łukowie u zbiegu ulic 

Nowogródek, Pana Tadeusza  

i Cegielnianej. 

Liczba zrewitalizowanych obiektów będących w 

zasobach Miasta. 

0  

Liczba odnowionych obiektów zabytkowych. 0  

Liczba odnowionych pomników historii. 0  

2.5. Ochrona środowiska 

poprzez realizację 

Liczba obiektów użyteczności publicznej poddanych 

termomodernizacji. 

0  
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infrastrukturalnych 

inwestycji 

proekologicznych 

Liczba wybudowanych instalacji opartych o 

odnawialne źródła energii. 

0  

Długość zmodernizowanego i rozbudowanego 

systemu odprowadzania wód opadowych w mieście. 

0  

3. Nowoczesna i 

prorozwojowa 

infrastruktura 

 

3.1. Rozwój 

społeczeństwa 

obywatelskiego oraz 

współpracy między 

sektorami publicznym, 

społecznym i prywatnym 

Liczba projektów zrealizowanych w wyniku inicjatyw 

oddolnych. 

18 Liczba projektów 

zrealizowanych w ramach 

otwartych konkursów ofert. 

Liczba projektów zrealizowanych w partnerstwach 

publiczno-prywatnych. 

0  

Frekwencja podczas organizowanych konsultacji 

społecznych. 

30 osób Konsultacje dotyczące projektu 

na budowę ulicy Podgórnej, 

ulicy Królik oraz ulic 

pomiędzy ulicami 

Wereszczakówny, Zagrodową i 

Alejami Kaczorowskiego. 

Liczba powstałych inkubatorów organizacji 

pozarządowych. 

0  

Odsetek środków przekazanych na realizację zadania 

publicznego organizacjom pozarządowym w 

wydatkach budżetu Łukowa. 

0,43% 540.726,44 zł  

Ilość zadań publicznych realizowanych przez 

organizacje pozarządowe na podstawie konkursów 

ofert i trybu oferty według art. 19a ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.). 

4  

Liczba przedsięwzięć zrealizowanych w ramach 

współpracy międzynarodowej. 

 

 

3 Dotyczy wydarzeń sportowych 

zrealizowanych w ramach 

współpracy międzynarodowej 

przez stowarzyszenia sportowe 

z terenu miasta Łuków oraz 

z miast partnerskich (Voisins-

le-Bretonneux, Baranówki).  
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3.2. Wspieranie 

włączenia społecznego i 

ekonomii społecznej 

Liczba nowopowstałych podmiotów ekonomii 

społecznej. 

0 W 2019 roku nie powstał na 

terenie miasta Łuków nowy 

podmiot ekonomii społecznej, 

natomiast 2 funkcjonowały 

(Zakład Aktywności 

Zawodowej, Warsztaty Terapii 

Zajęciowej). 

3.3. Promocja 

oraz rozwój współpracy 

zewnętrznej Miasta 

Liczba porozumień partnerskich. 0  

Liczba projektów realizowanych w ramach 

współpracy międzynarodowej. 

0  

Wielkość pozyskanych środków zewnętrznych na 

współpracę międzynarodową. 

0  

Udział środków w budżecie Miasta przeznaczanych 

na promocję i współpracę międzynarodową. 

0,37% 470.854,67 zł 

Liczba zrealizowanych projektów w zakresie 

promocji Miasta. 

0 Dotyczy projektów 

finansowanych ze środków 

zewnętrznych. 

Liczba publikacji poświęconych Miastu Łuków. 1 Publikacja pt. „Przewodnik 

Turystyczny po Ziemi 

Łukowskiej”. 

3.4. Stworzenie 

Łukowskiego 

Obszaru 

Funkcjonalnego 

Liczba pozyskanych partnerów. 0  

Powstanie ŁOF. 0  

Liczba zrealizowanych w ramach ŁOF projektów. 0  

Wielkość pozyskanych środków zewnętrznych na 

projekty w ramach ŁOF. 

0  
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4.2 Ład przestrzenny 

4.2.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

 

Stosownie do regulacji ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

spełnia trzy funkcje: 

1) kształtowania i wykładni polityki przestrzennej gminy (akt polityki przestrzenno-

gospodarczej); 

2) koordynacyjną ustaleń planów miejscowych; 

3) promocyjną (oferty inwestycyjnej na zewnątrz gminy).  

Studium jest więc dokumentem o charakterze strategicznym i chociaż nie jest aktem prawa 

miejscowego, to jego ustalenia są wiążące przy opracowywaniu miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

Aktualnie w Łukowie obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Łuków uchwalone w 2007 r. Uchwałą Nr XII/51/2007 Rady Miasta 

Łuków z dnia 5 października 2007 r. i zmienione dla całego miasta w granicach 

administracyjnych w 2016 r. Uchwałą Nr XXVI/183/2016 Rady Miasta Łuków z dnia  

28 września 2016 r. 

Dokument studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego składa się  

z części tekstowej i części graficznej. Część tekstowa zawiera: uwarunkowania, kierunki, 

syntezę. Część graficzną studium stanowi rysunek ujednolicony w skali 1:5000 ukazujący  

w sposób graficzny kierunki rozwoju miasta Łuków: 
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W ramach rozwoju miasta, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Łuków wyznacza następujące strefy funkcjonalne: 
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 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, 

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, 

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz zabudowy 

magazynowo-składowej, 

 tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 

z usługami, 

 tereny rolnicze, 

 tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów, 

 tereny obiektów przemysłowych i usługowych, 

 tereny zabudowy usługowej, 

 tereny zabudowy usługowej i przemysłowej, 

 tereny zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

 tereny zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, 

 tereny usług turystycznych, 

 tereny usług wielofunkcyjnych i zieleni urządzonej, 

 tereny sportu i rekreacji, 

 tereny zieleni urządzonej parkowej, 

 tereny zieleni urządzonej parkowej i usług wielofunkcyjnych, 

 tereny zieleni urządzonej – cmentarze, 

 tereny ogródków działkowych, 

 lasy i zalesienia, 

 tereny użytków zielonych, łąk i pastwisk, 

 tereny wód powierzchniowych, 

 tereny parkingów publicznych i garaży, 

 tereny infrastruktury technicznej, 

 tereny dróg publicznych, 

 tereny kolei. 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oceniane jest pod 

względem aktualności w ramach sporządzania analizy zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym. Analizę taką uchwala rada miasta co najmniej raz w czasie swojej w kadencji. 
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W Łukowie ocena aktualności miała miejsce w 2017 r. i przedstawiona została  

w Uchwale Nr XXXII/226/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie 

aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków. Powyższa uchwała 

potwierdziła aktualność przyjętych rozwiązań przestrzennych w obu dokumentach.  

Od czasu podjęcia powyższej uchwały nie nastąpiły żadne zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków. 

Studium jest dokumentem strategicznym, który na wiele lat określa i wyznacza politykę 

przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. 

 

4.2.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Plany miejscowe stanowią podstawę planowania przestrzennego w gminie. Na terenie Miasta 

Łuków obowiązuje 46 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co stanowi  

ok. 98 % powierzchni miasta Łuków. Wszystkie obowiązujące na terenie miasta Łuków 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zostały uchwalone na podstawie obecnie 

obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293). 

Obowiązujące plany miejscowe są aktem prawa miejscowego, uchwalone przez radę miasta 

Łuków i ogłaszane przez wojewodę w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

Plany miejscowe sporządza się w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji 

celu publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Składają się  

z części tekstowej (uchwała) oraz graficznej (załącznik do uchwały). 

Na terenie miasta Łuków w obowiązujących planach wyznaczono tereny  

o przeznaczeniu: 

1) tereny śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług, 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług, 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,  

4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, 

5) tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

6) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej, 

7) tereny usług drobnych, 

8) tereny usług,  

9) tereny usług handlu, 

10) tereny targowiska miejskiego, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Planowanie_przestrzenne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojewoda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dzki_dziennik_urz%C4%99dowy
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11) tereny usług społecznych i administracji publicznej, 

12) tereny usług kultury, 

13) tereny usług wyznaniowych, 

14) tereny usług zdrowia – szpitale, 

15) tereny usług oświaty, 

16) tereny usług sportu i rekreacji, 

17) tereny usług sportu i rekreacji oraz zieleni urządzonej, 

18) tereny usług sportu i rekreacji lub usług oświaty, kultury i zdrowia, 

19) tereny rolne, 

20) tereny zabudowy zagrodowej i usług, 

21) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów intensywnie 

zagospodarowanych 

22) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 

23) tereny zieleni urządzonej, 

24) tereny zieleni ogródków działkowych, 

25) tereny cmentarzy zamkniętych, 

26) tereny lasów, 

27) tereny użytków zielonych, łąk i pastwisk, 

28) tereny wód powierzchniowych, 

29) tereny dróg klasy głównej, 

30) tereny dróg klasy zbiorczej, 

31) tereny dróg klasy lokalnej, 

32) tereny dróg klasy dojazdowej, 

33) tereny dróg o charakterze ciągu pieszo, 

34) tereny dróg rowerowych, 

35) tereny komunikacji wewnętrznej, 

36) tereny placów miejskich, 

37) tereny dworca autobusowego, 

38) tereny stacji paliw, 

39) tereny garaży, 

40) tereny parkingów, 

41) tereny infrastruktury technicznej – wodociągi, 

42) tereny infrastruktury technicznej – kanalizacja, 

43) tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, 



26 
 

44) tereny infrastruktury technicznej – gazownictwo. 

Do Urzędu Miasta Łuków na bieżąco wpływają wnioski o zmianę miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Wnioski takie są sukcesywnie analizowane w celu 

wybrania kolejnego terenu przeznaczonego do zmiany tych dokumentów planistycznych.  

 

4.3 Środowisko 

4.3.1. 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. 

W 2019 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  

- zwiększenie liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej 

 -budowa kanalizacji deszczowej  

- sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest  

- budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej  

- dbałość o istniejące tereny zieleni urządzonej  

- edukacja ekologiczna  
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- 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.   

Dla osiągnięcia celów krótkoterminowych, kierunków działań i zadań w zakresie 

gospodarowania wodami oraz gospodarki wodno-ściekowej realizowane były następujące 

zadania: 

1) monitoring wód powierzchniowych płynących przez teren miasta, wód pitnych i wód 

w kąpielisku, 

2) utrzymanie, naprawy, rozbudowa i modernizacja systemu poboru i rozprowadzania wody:  

- analizy wód, 

- eksploatacja, utrzymanie i konserwacja ujęć wód i SUW,  

- eksploatacja, utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowej,  

- budowa nowych przyłączy do sieci wodociągowej, 

3) rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków: 

- eksploatacja, naprawy, utrzymanie i konserwacja oczyszczalni ścieków, 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 

- eksploatacja, utrzymanie i konserwacja sieci kanalizacyjnej, 

- wykonywanie analizy ścieków, 

5) rozbudowa, konserwacja, utrzymanie i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej, urządzeń 

melioracyjnych i pozostałych urządzeń wodnych: 

- budowa kanalizacji deszczowej,  

- konserwacja i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej, remonty i naprawa przepustów pod 

drogami, 

- odbiór wody opadowej i roztopowej z terenu chodników i dróg gminnych, 

6) konserwacja cieków wodnych - przeprowadzono konserwację doprowadzalnika wody  

do zbiornika wodnego Zimna Woda oraz rowów opaskowych poniżej jazu rzeki Krzna 

Południowa. Miasto Łuków poniosło koszty za konserwację urządzeń melioracyjnych  

i zdrenowanych zlokalizowanych na terenie Miasta Łuków. 

 

Za pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo Usług 

i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie. W ramach PUIK Sp. z o.o. działa Zakład 
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Wodociągów, który  prowadzi statutową działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę miasta. Dla zapewnienia ciągłości dostawy wody o wymaganej jakości służą 

następujące obiekty: 

- studnie głębinowe - 9 szt.,  

- Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana przy ul. Partyzantów 6b,  

- sieć wodociągowa rozdzielcza, 

- przyłącza wodociągowe do budynków, które są własnością odbiorców usług.  

 Źródłem wody dla Miasta Łukowa są pokłady wód podziemnych plejstoceńsko – mioceńsko -  

oligoceńskich. Woda pozyskiwana jest z dziewięciu 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. 

W 2019 r. przeprowadzono przez PUIK Sp. z o.o. w Łukowie następujące inwestycje : 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Okrzei III etap: wykonano kanalizację grawitacyjną  

w ulicach :  

- ul. Bartnia dł. 404,5 m + rękawy przyłączeniowe o dł. łącznej 119,5 m  

 - ul. Rurowa  dł. 1 241 m + rękawy przyłączeniowe o dł. łącznej 430 m  

- ul. Sosnowa dł. 374 m + rękawy przyłączeniowe o dł. łącznej 154,5 m  

- ul. Tartaczna dł. 265 m + rękawy przyłączeniowe o dł. łącznej 6,00 m  

2. Zaprojektowano i wybudowano sieć wodociągową w ul. Zagrodowej i przyległych  

o dł. 1 160 m  

3. Zaprojektowano i wybudowano sieć wodociągową w ul. Źródlanej o dł. 218 m wraz  

z budową rękawów wodociągowych o dł. 20,00 m 

4. Dokonano renowacji metodą bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Browarnej  

w Łukowie o dł. 550 m 

5. Zbudowano kanalizację sanitarną wraz z przyłączami w ulicy Żelechowskiej oraz ulicach 

przyległych tzw. II Etap – dł. 940,00 m 

6. Przeprowadzono modernizację bloku biologicznego miejskiej oczyszczalni ścieków poprzez 

dostawę konstrukcji metalowych i łączników, dostawę dyfuzorów rurowych, dostawę 

mieszadeł zanurzeniowych i pompujących oraz remont komór osadu czynnego (demontaż 

urządzeń, montaż nowych urządzeń, czyszczenie komór).  
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GOSPODARKA ODPADAMI  

Odpady komunalne z terenu miasta Łuków są transportowane i przetwarzane w Zakładzie 

Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k/Radzynia Podlaskiego  

na podstawie umowy zawartej w dniu 7 stycznia 2016 roku na odbiór i transport odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których  

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Umowa została zawarta na okres 

od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. 

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto Łuków pokrywało 

koszty związane: z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych oraz tworzeniem i utrzymaniem Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych; obsługą administracyjną systemu; edukacją ekologiczną w zakresie 

prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

Obowiązek zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie 

nieruchomości spoczywa na jej właścicielach. Obowiązek ten jest realizowany  

za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie.  

W pewnej części odpady są zagospodarowywane przez mieszkańców we własnym zakresie, 

np. do kompostowania.  

W ramach gospodarki odpadami realizowane były następujące zadania: 

- gospodarka odpadami komunalnymi, 

- odbiór i unieszkodliwianie osadów ściekowych oraz ich zagospodarowanie, 

- utylizacja padłych zwierząt, 

- oczyszczanie powierzchni terenu, 

- oczyszczanie dróg (letnie i zimowe), 

- prace porządkowe (zakup chloru do utrzymania czystości w fontannach miejskich oraz zakup 

piasku celem wymiany na placach zabaw w parku miejskim oraz na placach przy  

ul. Krasińskiego, Chrobrego, Gałczyńskiego, Nowogródek, Rurowej i Konstytucji 3 Maja), 

- usuwanie wyrobów i odpadów zawierających azbest.  

Z terenu Miasta Łuków sukcesywnie usuwane są wyroby zawierające azbest tj. płyty faliste 

azbestowo-cementowe oraz płyty płaskie azbestowo-cementowe. W ramach programu „System 

gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” działania 

obejmowały demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów azbestowych. 

Usunięto ok. 4 495 Mg wyrobów zawierających azbest. 
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4.3.2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łuków  

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 

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 ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przeprowadzono następujące zadania:  

 

- 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 (piece domowe, kominki). 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 też 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.  

 

- Termomodernizacja bloków należących do Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

w Łukowie  

W ramach zadania wykonano częściową termomodernizację bloku poprzez docieplenie ściany 

ul. Sienkiewicza 10, docieplenie ściany przy ul. Spokojnej 2 oraz docieplenie  ściany bloku 

przy Unitów Podlaskich 17 wraz z wymianą stolarki okiennej. Ponadto przeprowadzono 
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pierwszą wymianę 90 szt. okien. Sukcesywnie wymianie podlega stolarka okienek piwnicznych 

w ilości 225 szt. 

 

- Modernizacja oświetlenia ulicznego  

Modernizacja oświetlenia ulicznego obejmuje sukcesywną wymianę istniejących opraw  

i źródeł światła na energooszczędne typu LED oraz zastosowanie inteligentnych systemów 

sterowania oświetleniem. Przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej systemów 

oświetlenia ulicznego. 

W roku 2019 Miasto Łuków aplikowało o fundusze z 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 - Etap II”. Przedsięwzięcie obejmuje 

wymianę 412 opraw oświetleniowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED, wymianę  

80 wysięgników, montaż nowych przewodów w wysięgnikach w ilości 412, montaż nowych 

zacisków bezpiecznikowych w ilości 412, montaż nowych zacisków w ilości 412, budowę 

układów kompensacyjnych w ilości 19, wykonanie pomiarów oraz system inteligentnego 

sterowania oświetleniem. W roku 2020 rozstrzygnie się czy wniosek zostanie wybrany  

do dofinansowania.  

 

- Modernizacja ciepłowni i sieci ciepłowniczej oraz sukcesywne przyłączanie odbiorców 

do sieci ciepłowniczej  

W 2019 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łukowie wykonało przyłącza  

do miejskiej sieci ciepłowniczej następujące obiekty: Wspólnotę Mieszkaniową  

ul. Piłsudskiego 13 – dł. 55 m; Żłobek Gminny ul. Świderska 12a – dł. 3 m.; Przedszkole 

Miejskie Nr 2 ul. Piłsudskiego 18 – 38 m.  

Od wielu lat UE prowadzi bardzo restrykcyjną politykę klimatyczno-energetyczną. 

Otoczenie prawne ciepłownictwa to już dziesiątki obowiązujących dyrektyw, rozporządzeń, 

decyzji, ustaw, polityk, programów i strategii. Część komponentów otoczenia prawnego 

instalacji ciepłowniczych już obowiązuje, inne już ogłoszone wejdą w przyszłości.  

Do najważniejszych należą: Dyrektywa ETS, Dyrektywa IED, Dyrektywa MCP oraz 

Dyrektywa o efektywności energetycznej. PEC w Łukowie już ponosi olbrzymie koszty tej 

polityki. Tylko w roku 2019 na zakup CO2 wydatkowano ok. 1800 000 zł , co stanowi  17% 

przychodów ze sprzedaży ciepła. Wg. prognoz analityków Carbon Pulse w perspektywie do 

2030 roku cena uprawnień będzie sukcesywnie rosnąć do ok. 40 EURO za uprawnienie  
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(aktualna cena to ok. 20 EURO). PEC  jest zobowiązany kupić i umorzyć ok. 20 000 uprawnień 

(EUA) rocznie. Problem jest więc poważny i narasta.  

    Wobec wyzwań środowiskowych PEC w drugiej połowie 2019 r podjął decyzję  

o dostosowaniu instalacji ciepłowniczej do wymogów uregulowań prawnych UE. 

    Budowa „Ekologicznej ciepłowni w  Łukowie” stała się elementem krytycznym w dalszym 

jej funkcjonowaniu. Na podstawie przeprowadzonych analiz (wielowariantowa koncepcja, 

studium wykonalności ) zadecydowano o budowie ciepłowni o mocy 17 MWt  (dwa kotły  

o mocy 5 MW + 12 MW). Paliwem będą zrębki drzewne. Ciepłownia tej wielkości spełni 

wszystkie wymogi środowiskowe, zapewni bezpieczeństwo dostaw ciepła, wpłynie 

stabilizująco na cenę ciepła, zrównoważy strumienie przychodów i kosztów oraz uwolni się  

od ryzyka wzrostu cen CO2 a także od ryzyka niezgodności z wymogami. 

     W 2019 r zrealizowano część działań procesu inwestycyjnego: 

a) opracowano wielowariantową koncepcję budowy „Ekologicznej ciepłowni  

w Łukowie”. 

b) opracowano studium wykonalności przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa Ekologicznej 

ciepłowni w Łukowie. 

 c) opracowano i zarejestrowano w NFOŚ i GW „ Wniosek o dofinansowanie 

przedsięwzięcia w formie dotacji „ w ramach programu priorytetowego nr 5.9  

Międzydziedzinowe.  Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż. 

  d) opracowano i zarejestrowano w NFOŚ i GW  „ Wniosek o dofinansowanie 

przedsięwzięcia w formie pożyczki” w ramach programu priorytetowego nr 5.9  

Międzydziedzinowe. Ciepłownictwo powiatowe- pilotaż. 

Oba wnioski ( dotacja + pożyczka ) zostały ocenione pod względem formalnym pozytywnie. 

Aktualnie oczekujemy na wyniki oceny merytorycznej. 

Równocześnie z procesem ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia został wszczęty 

proces uzyskania „ Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”. W tym celu opracowano 

wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia. Pozytywne opinie Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie są dobrym prognostykiem uzyskania  

„ Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”. 

Koszty finansowania projektu to 42 800 000 tys. zł. 

Struktura finansowania: 

dotacja                   24,11 % 

pożyczka               56,26 % 

wkład własny        19.63 % 
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BUDOWA ROZPROSZONYCH ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII  

Mieszkańcy miasta na własny koszt montują panele fotowoltaiczne na dachach swoich 

budynków mieszkalnych. Instrumentem wsparcia energetyki prosumenckiej jest program  

„Mój Prąd”. Niestety brak danych o ilości takich mikroinstalacjach wytwarzających prąd na 

potrzeby własne gospodarstw domowych.  

Miasto Łuków w roku 2019 złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego ramach projektu Eko-Energia w Mieście Łuków, w związku  

z zamiarem aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt polega na zakupie i montażu instalacji 

kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych  

na terenie miasta Łuków.  Informacja o przyznaniu środków zostanie podana w roku 2020.  

Miasto Łuków wykonuje także szereg działań, w zakresie przebudowy, remontów  

czy modernizacji dróg gminnych, które przyczyniają się do poprawy efektywności transportu.  

 

4.3.3. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie miasta Łuków 

W 2019 r.  Miasto Łuków zawarło umowę na interwencyjne wyłapywanie psów/ 

kotów oraz  na pełnienie opieki nad zwierzętami ze Schroniskiem dla zwierząt „Happy Dog” 

Marian Drewnik , Nowa Krępa 28.  

W 2019 r. Miasto Łuków zapewniło opiekę w schronisku  28 psom i jednemu kotu.  

Do adopcji oddano 24 psy i 65 kotów. 

         Koszty poniesione przez Miasto Łuków na realizację zadań wynikających  

z ustawy o ochronie zwierząt w roku 2019 wyniosły 97 709,25 złotych. 

 

4.3.4. System gospodarowania  odpadami komunalnymi  

Miasto Łuków świadczy usługi w postaci odbioru odpadów wystawionych przed posesję 

lub z wiat i altanek śmietnikowych oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych usytuowanym w Łukowie przy ul. Świderskiej 128.  

W 2015 roku miasto Łuków ogłosiło przetarg na odbiór i transport odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Łuków oraz  

z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

Firmą, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego i z którą została 

podpisana umowa Nr ZP.272.10.2015 jest Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej  
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Sp. z o.o. w Łukowie. Umowa została zawarta na okres czterech lat tj.: od 01 stycznia 2016 

roku do 31 grudnia 2019 roku. Cena ofertowa brutto za cały okres obowiązywania wynosi  

8 639 460,00 zł i w poszczególnych latach nie przekroczy kwoty 2 159 865,00 zł rocznie.  

Rok 2019 był czwartym i ostatnim rokiem obowiązywania ww. umowy.  

Odpady komunalne z terenu miasta Łuków są transportowane i przetwarzane  

w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k/Radzynia 

Podlaskiego na podstawie umowy  zawartej w dniu 7 stycznia 2016 roku na odbiór i transport 

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Umowa została zawarta na okres  

od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.   

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łuków 

odpady komunalne przed ich zgromadzeniem w pojemnikach lub workach na odpady na terenie 

nieruchomości, poddawane są segregacji mającej na celu oddzielenie następujących frakcji 

odpadów: papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania ze szkła, opakowania 

wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe 

ulegające biodegradacji, odpady z pielęgnacji terenów zielonych, popioły, zużyte baterie  

i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, przeterminowane leki  

i chemikalia.  

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

miasta Łuków właściciele wszystkich rodzajów nieruchomości, którzy zadeklarowali 

selektywną zbiórkę odpadów komunalnych zobowiązani byli do umieszczania poszczególnych 

frakcji odpadów komunalnych w pojemnikach lub workach według ich przeznaczenia.  

Odpadami zmieszanymi są wszystkie odpady komunalne nie poddane segregacji na 

nieruchomości. Odpady komunalne zmieszane gromadzone są w zamkniętych, szczelnych 

pojemnikach w kolorze czarnym, zielonym, niebieskim lub w kontenerach. Pojemniki lub 

kontenery powinny posiadać naklejkę koloru czerwonego z czarnym napisem: „ODPADY 

ZMIESZANE”.  

Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2022” Miasto 

Łuków przynależy do Regionu Północno - Zachodniego.  

Wg danych z Zakładu Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi w Adamach  

w mieście Łuków zagospodarowano w 2019 roku łącznie 8 351,52 Mg odpadów. 

Zagospodarowanie odpadów polegało przede wszystkim na poddaniu ich procesom R12 
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(wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji 

R1 - R11).  

Na terenie miasta Łuków w 2019 roku odebrano 2 890,09 Mg niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01 – kod odpadów), co stanowi 34,60% 

wszystkich odebranych odpadów. 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 R1 - R11). Wykres umieszczony na kolejnej stronie przedstawia udział procentowy 

zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych w stosunku do odpadów zbieranych 

selektywnie.   

 

 
 

Źródło: Dane miasta Łuków - obliczenia własne 

 

W ramach odbioru odpadów kuchennych ulegających biodegradacji oraz pochodzących  

z pielęgnacji terenów zielonych odebranych bezpośrednio z nieruchomości łącznie zebrano   

2 577,160 Mg – co stanowiło 30,86% wszystkich odpadów. W 2019 roku zebrano o 35,840 Mg 

odpadów ulegających biodegradacji więcej niż w roku ubiegłym. Wszystkie te odpady zostały 

przewiezione do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach  

i poddane procesowi R-3 tj. recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są 

stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy 

przekształcania). Poniższy wykres przedstawia udział procentowy odpadów ulegających 

biodegradacji w strumieniu wszystkich odpadów.  
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Źródło: Dane miasta Łuków - obliczenia własne 

Burmistrz Miasta Łuków prowadzi Rejestr działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 9b ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

W rejestrze zamieszczono informacje wymagane przepisami prawa i umieszczono  

w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: „Rejestry, ewidencje, archiwa” 

https://umlukow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=106&p1=szczegoly&p2=796851. 

Poniższa tabela przedstawia wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru działalności 

regulowanej (stan na dzień 31 grudnia 2018 roku). 

 

Lp. Nazwa przedsiębiorcy Adres Numer rejestrowy 

1. Ekolider Jarosław Wyglądała  
Lucin 4,  

08-400 Garwolin, 
2/2012 

2. 

Przedsiębiorstwo  

Usług i Inżynierii Komunalnej  

Spółka z o.o. w Łukowie 

ul. Partyzantów 6b 

21-400 Łuków  
3/2012 

3. PUK SERWIS Sp. z o.o.  
ul. Brzeska  110 

08 – 110 Siedlce 
1/2013 

4. 
Radosław Świderski  

– Usługi Budowlane 

Os. Unitów Podlaskich 8/70 

21 – 400 Łuków 
3/2013 

 

Źródło: Dane miasta Łuków 

 

Zgodnie ze złożonymi deklaracjami na terenie miasta Łuków w 2019 roku zamieszkiwało 

25 808 mieszkańców. Różnica w podanej liczbie osób zgłoszonych w deklaracjach  

a liczbie mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wynosi 3 065. Mniejsza liczba osób 

objętych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika m.in. z tego, iż wielu 

uczniów i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania, jak również  

z migracji osób za granicę w celach wykonywania pracy. W Referacie Gospodarki Odpadami 

https://umlukow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=106&p1=szczegoly&p2=796851
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Komunalnymi na bieżąco prowadzone są działania mające na celu weryfikację danych 

zawartych w deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem faktycznym. 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach miasto Łuków obligatoryjnie objęło swym systemem wszystkie nieruchomości 

zamieszkałe z terenu miasta. Ponadto systemem zostały objęte wszystkie nieruchomości,  

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W 2019 roku odbiór 

odpadów komunalnych ze wszystkich rodzajów nieruchomości odbywał się na podstawie 

złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Wszystkie rodzaje nieruchomości w zamian za wnoszoną do gminy opłatę  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposażane są w worki lub pojemniki  

do gromadzenia odpadów komunalnych. Rodzaje i minimalne pojemności podstawianych 

pojemników określa Regulamin utrzymania czystości na terenie miasta Łuków.  

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 

miasta Łuków jest różna w zależności od rodzaju zabudowy oraz frakcji odpadów 

komunalnych.  

W zabudowie jednorodzinnej zmieszane odpady opakowaniowe, pozostałe odpady 

zbierane w sposób selektywny i niesegregowane (zmieszane) odpady komunale odbierane  

są jeden raz na dwa tygodnie. Odpady biodegradowalne kuchenne i z pielęgnacji terenów 

zielonych od maja do września odbierane są jeden raz w tygodniu, natomiast od października 

do kwietnia jeden raz na dwa tygodnie. Popioły od kwietnia do października odbierane są jeden 

raz w miesiącu, natomiast od listopada do marca jeden raz na dwa tygodnie.      

W zabudowie wielorodzinnej wszystkie frakcje odpadów komunalnych odbierane  

są jeden raz w tygodniu. 

Ostatnią grupę stanowią nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  

a powstają odpady komunalne. Pojemniki opróżniane są w zależności od zadeklarowanej  

w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ilości odbiorów 

poszczególnych frakcji odpadów komunalnych, lecz nie częściej niż raz w tygodniu.   

Na podstawie danych przekazanych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów 

Komunalnych w Adamkach oraz informacji od podmiotu prowadzącego PSZOK, sporządzono 

zestawienie ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu miasta Łuków oraz odpadów 

przyjętych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  

Poniższa tabela przedstawia ilość odpadów komunalnych zebranych  

z terenu Miasta Łuków w latach 2014 - 2019 r. 
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Lp. 

Kod 

odpadu  

Rodzaje odebranych 

odpadów 

komunalnych  

Ilość w Mg odebranych odpadów 

2014 2015 2016 2017 
2018 2019 

1. 02 01 03  
Odpadowa masa 

roślinna  
0,00 191,00 145,380 0,000 0,000 0,000 

 

10 01 01 

lub 
ex 20 03 

99 

Żużle, popioły 

paleniskowe i pyły  

z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów  

z kotłów wymienionych 

w 10 01 04) 

101,34 203,84 661,560 689,130 262,26 417,880 

2. 15 01 06 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
674,80 790,16 881,350 990,020 1 074,13 1 153,840 

3. 15 01 07 Opakowania ze szkła 296,74 373,16 380,920 369,060 394,56 388,310 

4. 20 01 08 
Odpady kuchenne 

ulegające biodegradacji 
264,86 1 014,12 169,960 195,960 191,96 41,000 

5. 20 01 99 

Inne niewymienione 

frakcje  

zbierane w sposób 

selektywny 

684,92 308,48 327,500 389,350 594,03 762,840 

6. 20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 
312,80 295,38 1 545,900 1 839,120 2 349,36 2 536,160 

7. 20 02 03 

Inne odpady 

nieulegające 

biodegradacji 

78,18 162,06 200,420 196,020 212,76 161,400 

8. 20 03 01 

Niesegregowane 

(zmieszane)  

odpady komunalne 

4 328,64 3 912,22 3 644,960 3 412,96 3 241,35 2 890,090 

Łącznie: 6 743,28 7 250,42 7 957,95  8 081,62 8 320,41 8 351,52 

 

Źródło: Dane miasta Łuków - obliczenia własne 

 

Największą frakcję odpadów komunalnych odbieranych z terenu miasta Łuków stanowią 

niesegregowane zmieszane odpady komunalne, pomimo iż w Łukowie 94 % mieszkańców 

zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, tylko 6 % mieszkańców 

zadeklarowało nieselektywną zbiórkę odpadów.  Poniższy wykres przedstawia procentowy 

podział mieszkańców według sposobu gromadzenia odpadów komunalnych.  

 

 
 

Źródło: Dane miasta Łuków - obliczenia własne 

 

Głównym problemem w zbiórce odpadów komunalnych jest segregacja odpadów  

w zabudowie wielomieszkaniowej i do tej pory nie udało się tego rozwiązać.  Kontrola tego, 

jak (i czy w ogóle) mieszkańcy wywiązują się z zadeklarowanego obowiązku segregowania 
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odpadów, jest stosunkowo prosta w zabudowie jednorodzinnej. W przypadku nieruchomości 

wielorodzinnych jest z tym znacznie gorzej, ponieważ  de facto tej segregacji nie ma, bo nawet 

jeśli większość mieszkańców wrzuca odpady do odpowiednich pojemników, to wystarczy 

kilku, którzy obowiązek zlekceważą i cały wysiłek pozostałych mieszkańców wspólnoty idzie 

na marne. Generalnie zależność jest taka, że im mniejsze skupisko ludzi, tym  segregacja 

odpadów jest lepsza. We wspólnotach, gdzie stoją ładne altany z pojemnikami na odpady,  

to właściwie nie ma problemu z segregacją. Najgorzej jest w Łukowskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej, gdzie do jednej altanki mają dostęp mieszkańcy kilku bloków. W takim dużym 

skupisku znajdzie się zawsze kilka osób, które  zepsują wysiłek innych mieszkańców. 

Tabela na następnej stronie przedstawia ilość odpadów przyjętych w Punkcie 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łukowie w latach 2014- 2019. 

 

 

 
L.p. 

Kod 

odpadów  
Rodzaje odpadów 

Ilość odebranych odpadów  

w [Mg] 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. 

10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły  

z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów  

z kotłów wymienionych w 10 

01 04) 

4,600 0,300 1,610 0,760 0,000 0,000  

2. 15 01 01  Opakowania z papieru i 

tektury  
0,000 0,000 0,110 0,000 0,000 0,000 

3. 15 01 02  Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
0,000 0,000 1,070 2,190 2,080 3,960 

 15 01 06 Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
0,000 0,000 0,000 0,060 0,000 0,000 

4. 15 01 07  Opakowania ze szkła 0,000 0,200 0,390 0,000 0,000 0,000 

5. 15 01 10  

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II 

klasy toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne) 

0,800 2,500 4,639 0,700 0,050 0,000 

6. 16 01 03  Zużyte opony 1,500 1,700 3,425 2,110 4,440 23,360 

7. 16 02 13* 

Zużyte urządzenia 

zawierające niebezpieczne 

elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,184 

8. 16 02 14  
Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13 

9,200 12,000 10,120 6,790 0,000 0,278 

9. 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,156 
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10. 17 01 01  
Odpady betonu oraz gruz 

betonowy  

z rozbiórek i remontów 

318,900 225,200 235,280 179,960 72,369 0,650 

11. 17 01 03 
Odpady innych materiałów 

ceramicznych  

i elementów wyposażenia  

0,100 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 

12. 17 02 02  Szkło 2,500 3,300 2,110 1,630 2,330 8,150 

13. 17 03 80  Odpadowa papa 3,600 10,300 11,260 4,480 6,030 8,950 

14. 17 06 04  
Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03  

2,900 5,900 0,725 0,560 0,000 0,000 

15. 17 09 04  

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne 

niż wymienione w 17 09 01, 

17 09 02  

i 17 09 03 

8,300 10,300 32,090 59,980 67,485 39,510 

16. 20 01 11  Tekstylia 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 

17. 20 01 28 

Farby, tusze, farby 

drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice inne niż wymienione 

w 20 01 27 

0,000 0,000 1,720 0,000 0,000 0,000 

18. 
20 01 32 Leki inne niż wymienione  

w 20 01 31 
1,000 0,100 0,350 1,880 0,310 0,570 

19. 

20 01 36 Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 

21, 20 1 23 i 20 01 35 

0,000 0,000 0,000 15,050 16,960 15,920 

20. 
20 01 38 Drewno inne niż wymienione  

w 20 01 37 
0,000 0,000 0,000 15,780 0,550 0,000 

21. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 0,000 0,000 0,035 0,000 0,000 0,000 

22. 20 01 40  Metale 0,600 0,500 0,200 2,210 0,080 0,000 

23. 20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji  
321,600 0,000 39,680 10,660 0,000 0,000 

24, 20 02 02 
Gleba i ziemia, w tym 

kamienie 
0,500 0,000 9,800 0,000 0,000 0,000 

25. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 9,300 38,700 60,866 23,290 135,180 238,380 

26. 20 03 99 
Odpady komunalne nie 

wymienione  

w innych podgrupach (popioły) 
0,000 0,000 0,000 0,000 1,900 0,000 

27. ex 20 01 99 
Popioły z gospodarstw 

domowych  
0,000 0,000 0,000 0,000 0,040 0,000 

Łącznie  685,400 311,00 415,530 330,090 309,804 340,058 

 

Źródło: Dane miasta Łuków - obliczenia własne 

 

Miasto Łuków w 2019 roku uzyskało dochody pochodzące z opłaty za odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 5 004 641,48 zł (słownie: pięć 

milionów cztery tysiące sześćset czterdzieści jeden złotych 48/100).  
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Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi miasto Łuków pokrywało 

koszty związane: 

 z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów 

komunalnych oraz 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 2019 do dnia 31 grudnia 2019 

roku systemu gospodarki odpadami komunalnymi przedstawia się następująco: 

 

1.  Dochody  5 004 641,48 

2.  Wydatki w tym: 5 141 467,24 

 Wynagrodzenia z  pochodnymi 446 442,77 

      Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 20 077,93 

 za zakup publikacji książkowych - prenumerata czasopisma 

„Odpady”, „Biuletynu Odpady”, „Odpady Komunalne” -  

niezbędnych w bieżącej pracy ww. Referatu na kwotę 

2 236,22 

 zakup niszczarki 984,00 

 zakup krzesła do biurka 479,20 

 zakup druków dot. zasad w gospodarowaniu odpadami 

komunalnymi 

4 633,60 

 zakup materiałów biurowych 3 997,29 

 zakup worków z nadrukiem 5 576,68 

 zestaw komputerowy 999,94 

 oprogramowanie MS Office 1 045,50 

 pojemniki na odpady medyczne 125,50 

     Zakup usług remontowych w tym 3 760,00 

Wykonanie prac remontowych w budynku przy ul. Piłsudskiego        

zgodnie z umową ZP.1.21.2018 i naprawa czajnika 
 

3 760,00 

     Zakup usług pozostałych w tym: 4 666 567,58 

 Odbiór i transport odpadów komunalnych i obsługa PSZOK 2 173 260,00 

 Koszt przyjęcia, odzysku i zagospodarowania odpadów przez 

ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego 

 

2 381 688,36 

 Opróżnianie śmietniczek ulicznych z odpadów, usytuowanych na 

ulicach i placach stanowiących własność miasta Łuków 

 

88 800,00 

 Koszt wysyłki miesięcznika „Odpady”, „Biuletynu Odpady”, 

„Odpady Komunalne” 

 

324,58 

 Emisja filmu i spotu reklamowego promującego selektywną 

zbiórkę odpadów komunalnych   

 

7 380,00 

 Likwidacja dzikiego wysypiska  3 000,00 

 Wysyłka korespondencji  4 740,20 

 Okolicznościowe sprzątanie i odbiór odpadów na Dni Łukowa  4 000,00 

 Aktualizacja programu GOMiG i programu Gronie 3 173,24 

 Usługa przerobienia biurka, koszt wysyłki krzesła obrotowego  152,00 

 Zakup zwrotek wykorzystanych do bieżącej pracy referatu 49,20 
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      Podróże służbowe krajowe 1 509,06 

      Szkolenia pracowników 4 291,98 

 Opłaty i składki  2 511,62 

 Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich 66,30 

3. Kwota niewydatkowana w 2018 roku    0,00 

4. Kwota zobowiązań  173 267,53 
 

Źródło: Dane miasta Łuków - opracowanie własne 

 

W 2019 roku kwota wszystkich wydatków wynosiła 5 141 467,24 zł (słownie: pięć  

milionów sto czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 24/100). Wykres 

na następnej stronie przedstawia udział procentowy poszczególnych wydatków.  

 

 
 

Źródło: Dane miasta Łuków - opracowanie własne 

 

Pierwszy raz w systemie gospodarki odpadami komunalnymi najwyższą pozycją kosztów 

były wydatki na pokrycie faktur za przyjęcie, odzysk i zagospodarowanie odpadów przez 

ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego, które wynosiły 2 381 688,36 zł, co stanowi 

46,323% w  ogólnej strukturze kosztów. Wysokość poniesionych wydatków z podziałem na 

poszczególne miesiące przedstawia poniższy wykres.   
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Źródło: Dane miasta Łuków - obliczenia własne 

 

Koszty związane z odbiorem i transportem odpadów komunalnych oraz utrzymaniem 

PSZOK-u stanowiły w 2019 roku drugą pozycję w strukturze ogółu ponoszonych kosztów  

i wynosiły 42,273% wszystkich kosztów. 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; 

 dostarczenie właścicielom nieruchomości worków do selektywnego gromadzenia 

następujących frakcji odpadów komunalnych: zmieszanych odpadów opakowaniowych 

oraz opakowań szklanych; 

 wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia  następujących frakcji odpadów 

komunalnych: biodegradowalnych, popiołów, pozostałych odpadów zbieranych w sposób 

selektywny lub nieselektywnych (zmieszanych) odpadów komunalnych.  

Tak, jak w latach poprzednich pozostałe wydatki poniesione w 2019 roku stanowiły 

niewielki procent. Na przykład wynagrodzenia pracowników Referatu Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi wraz z pochodnymi stanowiły 8,683%. 

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 2019 roku emitowano 

film i spot reklamowy promujący selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Nagrania były 

emitowane w telewizji lokalnej oraz zostały umieszczone na stronie internetowej miasta. 
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Dokonano zakupu nagród do konkursów ekologicznych, a także poniesiono koszty zakupu 

worków do selektywnej zbiórki odpadów w celu promowania nowych zasad selektywnej 

zbiórki, która została wprowadzona od  stycznia 2020 roku. Zakupiono także materiały 

przeznaczone na ulotki dotyczące segregacji odpadów oraz materiały wykorzystywane przez 

pracowników Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi podczas czynności 

sprawdzających prawidłową segregację przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta 

Łuków.   

Pozostałe wydatki, w tym: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych 

stanowiły 2,47% całej kwoty wydatkowanej w 2019 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 0,001% wszystkich kosztów. 

 

4.4. Infrastruktura  

 

4.4.1. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej sp. z o.o.  

 

 

Najważniejsze zadania inwestycyjne i remontowe zrealizowane w 2019 roku przez PUIK 

Sp. zo.o. w Łukowie w ramach wieloletniego planu : 

 

 

-     budowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej, 

 

-     budowa sieci wodociągowej w ul. Zagrodowej, 

 

-  renowacja metodą bezwykopową (metoda rękawa utwardzanego promieniami UV) sieci 

kanalizacji sanitarnej w ul. Browarnej, 

 

- w trybie awaryjnym podjęto wymianę urządzeń i remont komór osadu czynnego 

 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Okrzei III etap – ul. Rurowa  

  Zakres robót: 

Kanalizacja grawitacyjna:  

rury kanalizacyjne PCV Ø200 = 1 241,00 m,  

rękawy przyłączeniowe PCV Ø160 = 88szt. (o długości łącznej 430 m) 

studnie z kręgów betonowych dn1000 = 44 kpl. 

studnia PE Ø425 – 1 kpl. 
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Kanalizacja tłoczna: 

kanalizacja tłoczna PE Ø110 = 354,60 m 

studnia rozprężna z kręgów betonowych dn1000 = 2 kpl.. 

 

 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Okrzei III etap – ul. Bartnia  

  Zakres robót: 

Kanalizacja grawitacyjna: 

rury kanalizacyjne PCV Ø200 = 404,50 m 

rękawy przyłączeniowe PCV Ø160 = 28szt. (o długości łącznej 119,50 m) 

studnie z kręgów betonowych dn1000 = 20 kpl. 

 

 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Okrzei III etap – ul. Sosnowa  

Zakres robót: 

Kanalizacja grawitacyjna: 

rury kanalizacyjne PCV Ø200 = 374,00 m 

rękawy przyłączeniowe PCV Ø160 = 32szt. (o długości łącznej 154,50 m) 

studnie z kręgów betonowych dn1000 = 14 kpl. 

 

 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Okrzei III etap – ul. Tartaczna  

  Zakres robót: 

Kanalizacja grawitacyjna: 

rury kanalizacyjne PCV Ø200 = 264,60 m 

rękawy przyłączeniowe PCV Ø160 = 3 szt. (o długości łącznej 6,00 m) 

studnie z kręgów betonowych dn1000 = 6 kpl. 

 

 

 

 

Wyszczególnienie 2018 2019 

Wartość inwestycji ogółem w tym: 3 096 222,11 4 008 226,47 

Inwestycje nowe 2 156 799,62 2 743 796,67 

Inwestycje modernizacja  889 400,00 1 190 420,00 

Zakupy inwestycyjne 29 330,92 74 009,80 
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4.4.2. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łuków na lata 2017 -2022 

CEL OPERACYJNY WSKAŹNIK JEDNOSTKA 

MIARY 

WSKAŹNIKA 

WARTOŚĆ 

WSKAŹNIKA 

OSIĄGNIĘTA W 

2019 ROKU 

SPOSÓB 

POMIARU 

WSKAŹNIKA 

I.  Zwiększenie 

aktywności społecznej, 

kulturowej i sportowej 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

Produktu:  

Liczba wydarzeń 

plenerowych o 

zasięgu lokalnym 

sztuka 2 dane organizatorów 

(Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Łukowie – 

XXV Biegi im. ks. 

Stanisława Brzóski; 

Fundacja Cegiełkowo 

Pasja i Pomoc – Jata 21 

Serc)  

Rezultatu: 

Liczba osób, 

które zwiększyły 

swoją aktywność 

fizyczną 

osoba 287 dane organizatorów 

(Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Łukowie – 

XXV Biegi im. ks. 

Stanisława Brzóski – 

147 osób; Fundacja 

Cegiełkowo Pasja i 

Pomoc – Jata 21 Serc – 

140 osób) 

III. Popularyzacja 

lokalnego dziedzictwa 

historycznego 

i krajobrazowego 

Produktu: 

Liczba 

uczestników 

wydarzeń o 

tematyce 

historycznej 

osoba 147 dane organizatora 

(Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Łukowie) 

Rezultatu: 

Liczba osób, 

które zwiększyły 

swoją wiedzę 

historyczną 

osoba 147 dane organizatora  

(Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Łukowie) 
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PROJEKTY INWESTYCYJNE 

W 2019 r. rozpoczęła się realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Odnowa zdegradowanej przestrzeni   

miejskiej prowadząca do rozwiązania zdiagnozowanych problemów społecznych” (ujętego w Karcie Projektu 

Nr 2) w następującym zakresie: 

- przebudowa hangaru na sprzęt pływający z zapleczem administracyjnym i dla ratowników WOPR; 

- przebudowa istniejących dróg i dojść pieszych oraz budowa parkingów na samochody osobowe, motocykle  

i rowery, zatoki postojowej dla autobusów komunikacji miejskiej oraz autokarów, budowa ścieżki pieszo-

rowerowej o długości ok. 600 m; 

- przebudowa istniejącej doziemnej instalacji wod.-kan. wraz z budową przyłącza wodociągowego i kanalizacji 

sanitarnej oraz budowa doziemnej wewnętrznej instalacji deszczowej zbierającej wody opadowe; 

- budowa i przebudowa instalacji elektrycznej na modernizowanym terenie wraz z oświetleniem ścieżki pieszo-

rowerowej; 

- przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku świetlico-stołówki na cele społeczne (lokalne centrum 

animacji społecznej); 

- budowa ścieżek rowerowych zapewniających komunikację rowerową i pieszą z obszarem Zalewu Zimna Woda. 

PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE 

NR KARTY PROJEKTU 

REWITALIZACYJNEGO 

WSKAŹNIK JEDNOSTKA 

MIARY 

WSKAŹNIKA 

WARTOŚĆ 

WSKAŹNIKA 

OSIĄGNIĘTA W 

2019 ROKU 

SPOSÓB POMIARU 

WSKAŹNIKA 

KARTA PROJEKTU 

NR 10 

 

Tytuł przedsięwzięcia: 

Puchar Lubelszczyzny w 

Nordic Walking 

Liczba wydarzeń 

plenerowych o 

zasięgu regionalnym 

sztuka 1 dane organizatora 

(Szkoła Policealna – 

Medyczne Studium 
Zawodowe w 

Łukowie)  

Liczba uczestników 

wydarzenia 

plenerowego 

osoba 56 dane organizatora 

(Szkoła Policealna – 

Medyczne Studium 

Zawodowe w 
Łukowie) 

KARTA PROJEKTU 

NR 37 

 

Tytuł przedsięwzięcia: 

Trener osiedlowy 

Liczba  dzieci  i  

młodzieży  

uczestniczących w 

zajęciach 

profilaktycznych 

osoba 45 dane organizatora 

(Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w 

Łukowie)  

Liczba osób,   które 

podniosły   swoje 

kompetencje/ 

kwalifikacje 

osoba 45 dane organizatora  

(Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Łukowie)  

KARTA PROJEKTU 

NR 39 

Liczba uczestników 

zajęć 

osoba 29 dane organizatora 

(Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Łukowie)  
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Tytuł przedsięwzięcia: 

Wodna Akademia 

Liczba osób, które 

zwiększyły swoją 

aktywność fizyczną 

osoba 29 dane organizatora 

(Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Łukowie) 

 

 

4.5. Polityka Społeczna i ochrona zdrowia  

 

4.5.1. Strategia rozwiązywania problemów społecznych  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Łuków na lata 2014 – 2020 

została przyjęta do realizacji  Uchwałą  Nr XLX/504/2014 Rady Miasta  w Łukowie z dnia       

17 czerwca 2014r. W dniu 30.12.2019r.  dokonywano  oceny (monitoringu i ewaluacji) działań 

podejmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie w 2019r. w ramach 

realizacji Strategii. 

Biorąc pod uwagę problemy społeczne występujące na terenie miasta Łuków zwrócono 

uwagę na następujące kwestie: rodziny i dziecka, osób bezrobotnych, osób uzależnionych, 

przemocy, niepełnosprawności i osób starszych. 

Powyższe kwestie analizowano poprzez realizację następujących celów strategicznych i ich 

celów szczegółowych: 

1. Tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu instytucji rodziny 

2. Promowanie zatrudnienia oraz wsparcia osób bezrobotnych i poszukujących pracy 

3. Rozwijanie systemu pomocy służącego zaspakajaniu podstawowych potrzeb osób  

    zagrożonych wykluczeniem społecznym 

4. Budowa zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na  

    terenie miasta 

5. Wzmacnianie lokalnej społeczność w samodzielnym rozwiązaniu własnych problemów. 

 

Ad.1 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie w 2019r. realizował Miejski Program 

Wspierania Rodziny opracowany na lata 2018-2020. 

W 2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łukowie był zatrudniony asystent 

rodziny, w ramach programu rządowego „Asystent Rodziny”.  Asystent rodziny, który zgodnie 

z ustawą  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ma 
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obowiązek wspierania rodziny w rozwiązywaniu codziennych problemów i przezwyciężaniu  

trudności    w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

Asystent rodziny objął swoim działaniem 21 rodzin zgłoszonych przez pracowników 

socjalnych, które wyraziły zgodę na pracę z asystentem. W trakcie 3 rodziny zrezygnowały  

ze  współpracy z asystentem rodziny, 3 rodziny wyprowadziły się z Łukowa, w 4 rodzinach 

zostały osiągnięte zakładane cele.  

Ponadto w tutejszym Ośrodku funkcjonuje Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej, którego 

członkowie służą pomocą w poszukiwaniu rozwiązań dla rodzin przeżywających trudności.  

MOPS finansuje również pobyt dzieci z terenu miasta Łuków w pieczy zastępczej: w  2019 r.               

w rodzinach zastępczych przebywało 24 dzieci, a w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

– 27 dzieci. 

Na terenie miasta funkcjonują świetlice terapeutyczne dla dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych, w tym Miejska Świetlica Środowiskowa "PARASOL", gdzie udzielana jest 

dzieciom i młodzieży pomoc psychologiczna, społeczna, edukacyjna, opiekuńcza                           

i wychowawcza.   W świetlicach prowadzone jest dożywianie.  

Prowadzone jest również dożywianie w szkołach finansowane przez tutejszy Ośrodek – 169 

dzieci w 2019 roku. 

MOPS realizuje zadania wynikające z ustawy o systemie  oświaty w zakresie 

przyznawania i wypłacania świadczeń materialnych o charakterze socjalnym: przyznawane                 

i wypłacone są stypendia i zasiłki szkolne. W 2019r. wypłacono stypendia dla 124 uczniów                   

i zasiłki szkolne dla 5 uczniów. 

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie przyjmuje wnioski o wydanie  

Karty Dużej Rodziny oraz realizuje program lokalny „Rodzina Trzy Plus”. W 2019 r. wydano                     

961 kart „Rodzina Trzy Plus”. oraz 1 316 kart tradycyjnych i 683 kart elektronicznych Kart   

Dużej Rodziny. 

W Łukowie funkcjonuje Specjalistyczny  Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego                        

i Interwencji Kryzysowej w Łukowie. Ośrodek udziela porad  i wsparcia osobom będącym 

ofiarami przemocy w rodzinie lub znajdującymi się w innej sytuacji kryzysowej, w celu 

zapobiegania powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji tych osób.  

Działa  również Punkt Konsultacyjny  dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w którym dyżurujący 

specjaliści udzielają porad i pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, osobom przeżywającym 

problemy rodzinne oraz rodzinom, których bliscy mają problemy z uzależnieniem. W Punkcie 

funkcjonuje też Punkt Mediacyjny prowadzony przez kuratorów rodzinnych.  
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Pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka współpracują z pedagogami szkolnymi                                 

i wychowawcami oraz kuratorami sądowymi i policją w sprawie organizowania pomocy 

rodzinom. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie  realizują w  szkołach 

programy  związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, informują o występujących  

zagrożeniach   i uczą jak  reagować na te zagrożenia.  

Tutejszy Ośrodek współpracuje z parafiami z terenu miasta Łuków wskazując dzieci                  

z rodzin najuboższych do skorzystania z paczek przygotowywanych przez parafie                              

z okazji świat.  W grudniu 2019r. w ramach tej współpracy 7 rodzin otrzymało paczki 

świąteczne.  

Na bezpłatne kolonie letnie wytypowano 18 dzieci. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                 

w Łukowie w 2019 r. skierował 57 rodzin (147 osób w tych rodzinach) po żywność  

do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. 

 

Ad. 2                 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie stale współpracuje z Powiatowym Urzędem 

Pracy w Łukowie w zakresie aktywizacji zawodowej. Pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka 

podpisują z klientami kontrakty socjalne dotyczące poszukiwania pracy, jako formy 

współdziałania w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej. Ponadto pracownicy socjalni 

kontaktują się z pracodawcami w celu znalezienia pracy dla bezrobotnych klientów. 

 

Ad. 3        

   W celu ograniczania ubóstwa i zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego rodzinom 

najuboższym oraz poprawy jakości życia  i zwiększenia możliwości udziału w życiu 

społecznym 50 rodzin  z terenu miasta Łuków do czerwca 2019 r. korzystała z laptopów                         

z bezpłatnym dostępem do Internetu w ramach projektu „Wyrównujemy szanse. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego”. Pracownicy 

socjalni tutejszego Ośrodka monitorowali powyższy projekt. 

W celu zapewnienia pomocy osobom starszym i chorym Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej  w Łukowie  świadczy pomoc w formie  usług  opiekuńczych dla osób, które  

z powodu wieku lub choroby wymagają pomocy innych osób – w 2019 r. z usług tych 

skorzystało 22 osoby. 

Tutejszy Ośrodek zorganizował również „Wigilię dla samotnych” w dniu 19.12.2019 r.                          

w Łukowskim Ośrodku Kultury, w której  wzięło udział  50 osób samotnych podopiecznych 

tutejszego Ośrodka. 
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie  realizuje również program lokalny 

„Łukowska Karta Seniora”. W 2019 r. wydano 339 kart. 

W celu zapewnienia pomocy osobom niepełnosprawnym tutejszy Ośrodek świadczy 

pomoc w formie specjalistycznych usług  opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

– w 2019 r.  z usług tych skorzystało  6 osób. 

Ponadto osoby z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności 

pobierają zasiłki stałe – w 2019 r. :  95 osób. 

W mieście funkcjonuje  Powiatowy Ośrodek  Wsparcia „Przylądek” dla osób powyżej 

18-tego roku z terenu Powiatu Łukowskiego chorych psychicznie i niepełnosprawnych 

intelektualnie. W Ośrodku Wsparcia prowadzone są zajęcia edukacyjne, terapia zajęciowa, 

usługi  diagnostyczne, medyczne   i  rehabilitacyjne,  praca socjalna na rzecz uczestników, 

organizowanie wolnego czasu, rekreacji i imprez sportowych uczestnikom, wyżywienie,   

interwencja kryzysowa. 

W celu zapewnienia pomocy osobom bezdomnym i innym narażonym na  ujemne skutki 

zimy tutejszy Ośrodek na bieżąco prowadzi rozpoznanie potrzeb w celu wyszukania  

i udzielenia pomocy osobom narażonym na ujemne skutki zimy oraz współpracuje z różnymi 

podmiotami w wyszukiwaniu tych osób, szczególnie z policją i  służbą zdrowia. Zespół 

pracowników zajmujących się problemem bezdomności wspólnie z policją odwiedza miejsca 

gdzie gromadzą się bezdomni (dworzec PKP, PKS, Urząd Miasta, ogródki działkowe, 

targowisko i inne). Kontaktują się ze służbą zdrowia, ustalają możliwości leczenia 

odwykowego.  

Tutejszy Ośrodek ma zawarte porozumienie w sprawie wydawania gorących posiłków  

na zlecenie Ośrodka, organizuje pomoc rzeczową - opał z dowozem, odzież  i obuwie, żywność, 

współpracuje ze schroniskiem w Wilczyskach i innymi, gdzie może kierować osoby bezdomne           

i pokrywa koszty pobytu, występuje do Burmistrza Miasta  o przydział mieszkania   z zasobów 

miasta, organizuje pomoc w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, proponuje 

opracowanie programu wychodzenia z bezdomności. 

W 2019 r. w Ośrodku znanych było 21 osób bezdomnych, 15 osób przebywało  

w schronisku. Nie wszystkie osoby bezdomne  wyrażają zgodę na pomoc, część osób nie chce 

podjąć współpracy w celu wyjścia z trudnej sytuacji życiowej. 

 

Ad. 4  

Samorząd gminny jest zobowiązany do prowadzenia działań związanych                               

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, problemów narkomanii  
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i przemocy w rodzinie.  W mieście Łuków działania te głównie realizuje Miejska Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie opracowanego Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkomanii i Przemocy 

w Rodzinie  w Mieście Łuków.  Ponadto realizatorami programu są: pracownicy lecznictwa 

odwykowego, kuratorzy rodzinni, pedagodzy szkolni i nauczyciele, Komenda Powiatowa 

Policji, Zespół  Placówek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Klub Abstynenta, Podlaskie 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, TV Master oraz tutejszy Ośrodek. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie zapewnia obsługę administracyjną 

Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład 

Zespołu wchodzą: przedstawiciele MOPS-u,  oświaty, policji, ochrony zdrowia, MKRPA, sądu 

i prokuratury.  W 2019r. do przewodniczącego Zespołu wpłynęło 126 wypełnionych 

Niebieskich Kart, wypełnionych przez policję.  

Ponadto wszystkie  instytucje zajmujące się problemem przemocy podejmują działania                 

w ramach swoich zadań: 

- Punkt Konsultacyjny  dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - w Punkcie funkcjonuje Punkt 

Mediacyjny prowadzony przez kuratorów rodzinnych,  

- Specjalistyczny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego  i Interwencji Kryzysowej  w Łukowie,  

-„Pomarańczowa Linia” - działają telefony zaufania dla osób z problemami narkomanii oraz 

dla ofiar przemocy.  

- dofinansowywane są wyjazdy wakacyjne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, prowadzone 

jest dożywanie w szkołach i świetlicach terapeutycznych. 

  

Ad. 5 

Podejmowane przez tutejszy Ośrodek innowacyjne działania odpowiadające 

zapotrzebowaniu środowiska lokalnego i aktywizujące  mieszkańców gminy to  organizowanie                

i udział w akcjach i imprezach okolicznościowych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie współpracuje również z Polskim Komitetem  

Pomocy Społecznej w zakresie organizowania  pomocy rzeczowej dla  rodzin. 

 

4.5.2. Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej  

Zadania gminy w zakresie wspierania rodziny określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.                      

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (  Dz.U. z 2019r., poz. 1111).            

W przypadku gdy MOPS uzyska informację o rodzinie przeżywającej trudności                           

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej 
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rodzinie wywiad środowiskowy. Po dokonaniu analizy sytuacji rodziny pracownik socjalny 

wnioskuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przydzielenie rodzinie pomocy, w tym 

w miarę możliwości asystenta rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodziny 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Praca z rodziną 

jest prowadzona w formie poradnictwa, usług dla rodzin z dziećmi, pomocy prawnej.  

W 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łukowie asystent rodziny był 

zatrudniony na umowę o pracę od stycznia do grudnia w ramach programu rządowego 

„Asystent Rodziny”. Zatrudnienie było finansowane  z budżetu miasta – 29 695,24 zł,                          

z budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego (dotacja) – 15 582,00 zł.  Łącznie wydano                

45 277,24 zł. 

Asystent rodziny objął swoim działaniem 21 rodzin zgłoszonych przez pracowników 

socjalnych, które wyraziły zgodę na pracę z asystentem, w trakcie 3 rodziny zrezygnowały              

ze współpracy z asystentem rodziny, 3 rodziny wyprowadziły się z Łukowa,  z 4 zakończono 

współpracę – zrealizowano zamierzone cele. 

Asystent rodziny w ramach podpisanej umowy wykonywał zadania: 

- diagnozowanie problemów rodziny, 

- sporządzanie planu pomocy rodzinie, 

- udzielanie pomocy w wypełnianiu zadań rodziny, 

- współpraca z różnymi instytucjami (sądy, szkoły), 

- prowadzenie poradnictwa i edukacji. 

W  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działa Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej. 

Do zadań Zespołu do Spraw Asysty Rodzinnej należy: 

- kompleksowa praca z rodzinami ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 

opiekuńczo-wychowawczych dzieci, 

- prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin, 

- współpraca z instytucjami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka                           

i rodziny. 

W ramach pracy zespołu w 2019 r. odbywały się spotkania pracowników socjalnych,                      

na których omawiane były aktualne problemy rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-

wychowawcze w celu wspólnego poszukiwania rozwiązań tych trudności, a także współpraca 

asystenta z poszczególnymi rodzinami. 
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Informacja  dotycząca pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w Łukowie w 2019r. 

W skład Zespołu wchodziło 14 przedstawicieli podmiotów wymienionych                    w 

art.9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

W 2019r. do przewodniczącego Zespołu wpłynęło 126 wypełnionych Niebieskich Kart-A,                    

w tym 125 wypełnionych przez policję i 1 Karta przez szkołę. W myśl obowiązujących 

przepisów prawa, przewodniczący  Zespołu w ciągu 3 dni zapoznaje członków Zespołu z treścią 

Niebieskiej Karty-A. W tym celu zwoływane były posiedzenia Zespołu. 

W 2019r. odbyło się 35 posiedzeń Zespołu, który po zapoznaniu się z treścią Niebieskich Kart-

A powołał 82 grupy robocze. Łącznie w 2019r. odbyło się 277 posiedzeń grup roboczych.                  

W skład grup roboczych wchodzili pracownicy socjalni, dzielnicowi, pedagodzy, 

przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciele 

sądu i służby zdrowia.  

             Grupy robocze ustalały plan pomocy dla danej rodziny, monitorowały sytuację rodziny, 

dokumentowały podejmowane działania i efekty tych działań.  

W 2019r. nie podjęły działania 24 osoby dotknięte przemocą oraz 27 osób podejrzanych                        

o stosowanie przemocy. Do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Łukowie 

skierowano 22 wnioski dotyczące rodzin z dziećmi dotkniętych przemocą. Do Wydziału 

Karnego ww. sądu skierowano 7 wniosków dotyczących rodzin dotkniętych przemocą. 

Obsługę organizacyjno- techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                

w Łukowie, posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ośrodka, gdzie jest gromadzona                   

i przechowywana dokumentacja. 

 

4.5.3. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie  

     narkomanii oraz przemocy w rodzinie. 

Podstawą prawną podejmowanych działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu                               

w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w obszarze profilaktyki i terapii narkomanii 

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Działania w wyżej wymienionym zakresie realizowane są przez Wydział Spraw 

Społecznych od 1 kwietnia 2005 r. oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie                      

w zakresie przemocy w rodzinie i polegają głównie na obsłudze biurowo administracyjnej 
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Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych jaki i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

W celu realizacji zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii  na 2019 rok uchwalonego 

Uchwałą Nr III/14/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 19.12.2018  roku oraz programów 

zawartych w Harmonogramie przyjętym Zarządzeniem Nr 163/2018 Burmistrza Miasta Łuków 

z dnia  27.12.2018 roku oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020.  

Podczas realizacji zadań w 2019 r. sporządzono i podpisano 67 umów cywilno-prawnych                   

w tym z organizacjami pozarządowymi 12 umów. Ponadto w ramach obsługi Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opracowano i wydano 55 postanowień 

opiniujących punkty sprzedaży napojów alkoholowych, wezwano na rozmowę 76 osób 

nadużywających alkohol z których stawiło się 25 osób. Osoby te złożyły stosowne 

oświadczenia. Złożono 14 wniosków do sądu o zobowiązanie poddania się leczeniu  

i o skierowanie na badanie przez biegłych. Komisja przeprowadziła 92 kontrole 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 605 410,87zł. Są to środki, które można 

wykorzystać na cele określone w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu                                 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Za realizację Miejskiego Programu od strony merytorycznej odpowiedzialna była Pani 

Izabela Janaszek-Talacha – Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, która w ramach swoich 

obowiązków sporządziła  informację o realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki                            

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta 

Łuków za 2019 rok. 

Jednym z głównych celów zapisanych w Miejskim Programie Profilaktyki                                      

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta 

Łuków na 2019 rok były działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży 

poprzez prowadzenie na terenie szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych programów 

profilaktycznych systematycznie i planowo, zgodnie ze standardami opracowanymi przez 

Ośrodek Rozwoju Edukacji. Koszty realizacji tych zadań wynosiły około 35 360 zł. A celem 

tych działań było: 
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- rozwijanie świadomości dzieci i młodzieży o konsekwencjach  związanych z używaniem 

środków psychoaktywnych poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej                     

i edukacyjnej dotyczącej problematyki alkoholizmu i narkomanii, 

- wdrażanie efektywnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zapobiegających 

używaniu substancji psychoaktywnych, 

- wspieranie instytucji prowadzących działalność profilaktyczną w organizowaniu 

różnorodnych form pracy zapobiegawczej i korygującej, opiekuńczo – wychowawczej, 

socjoterapeutycznej, edukacyjnej i aktywizującej w szczególności wśród dzieci  

i młodzieży, w rodzinach oraz w grupach podwyższonego ryzyka, edukowanie rodziców                             

i nauczycieli. 

Odbiorcami tych działań byli: dzieci i młodzież, instytucje, organizacje i osoby fizyczne 

prowadzące działalność profilaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, organizacje pozarządowe, 

grupy zawodowe angażujące się w bezpośrednią pracę prewencyjną i terapeutyczną,  

w szczególności odnoszącą się do populacji dzieci i młodzieży, rodzice i wychowawcy. 

 

W ramach tych zadań zrealizowano: 

Nazwa 

programu (projektu) 

Odbiorcy Efekty 

„Program 

Domowych 

Detektywów” 

(program 

rekomendowany)               

-realizowany                    

w dwóch szkołach.  

Uczniowie - 264 Dostarczenie uczniom informacji na temat 

szkodliwego wpływu alkoholu na organizm 

człowieka, uświadomienie negatywnego 

społecznie zachowania związanego ze 

spożywaniem napojów alkoholowych. 

Współpraca między rodzicami               

i wychowawcami. Skuteczna ochrona 

nastolatków przed różnymi zagrożeniami.  

„Program 

Fantastyczne 

Możliwości” 

(program 

rekomendowany)  

- realizowany  

w dwóch szkołach. 

Uczniowie - 304  

i ich rodzice  

Odbiorcy razem 

(około 500) 

Program dostarczył informacji na temat prawd                          

i mitów o alkoholu, wpływie mediów na temat 

kształtowania postaw dotyczących picia 

alkoholu, presji rówieśniczej. Ułatwienie 

 współpracy między rodzicami                                              

i wychowawcami. Ochrona nastolatków przed 

zagrożeniami.  
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Program "ARS - 

czyli jak dbać  

o miłość?" ( program 

rekomendowany) 

 - realizowany  

w dwóch szkołach.  

Uczniowie  - 380 

Kadra - 40 

Ograniczenie niekorzystnych następstw 

zdrowotnych i społecznych związanych                                     

z używaniem i nadużywaniem substancji 

psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą                     

w dorosłe życie. 

Kształtowanie właściwego modelu zachowania. 

Rozpoznawanie sytuacji  i zagrożeń 

ryzykownych, ukształtowanie umiejętności 

asertywnych.  

Program 

“Laboratorium 

Wiedzy Pozytywnej” 

(program 

rekomendowany) 

Uczniowie - 45 

Nauczyciele - 25 

Program koncentruje się na budowaniu                                       

i wzmacnianiu umiejętności życiowych.                             

W ramach programu odbyły się warsztaty dla 

uczniów klas 4, 5 i 6 oraz rada szkoleniowa dla 

nauczycieli.  

Projekt 

profilaktyczny 

"Przepis na rodzinne 

szczęście - zdrowo  

i bez nałogów" 

Uczniowie - 475 

Rodzice - 97 

Uświadomienie zagrożeń dla zdrowia i życia 

człowieka spowodowanych niewłaściwym 

stylem życia, w tym spożywaniem alkoholu  

i paleniem papierosów. Zaangażowanie wielu 

rodziców wpłynęło na usprawnienie procesu 

komunikacji między dziećmi, a rodzicami. 

Kształtowany był model zdrowej rodziny 

 i zdrowego stylu życia.  

Projekt 

profilaktyczny 

"Wyspa zabaw" 

Dzieci - 18 

Rodzice - 27 

Poprawa funkcjonowania emocjonalnego dzieci 

w wieku przedszkolnym  

i wczesnoszkolnym doświadczające trudności 

w funkcjonowaniu emocjonalno - społecznym.  

Projekt 

"Młodzieżowe 

Ochotnicze 

Pogotowie 

Rówieśnicze"  

Dzieci                         

i młodzież  - 400 

Dorośli - 20 

 

 

W ramach spotkania profilaktycznego oraz 

konkursu plastycznego "Stop nałogom" 

przekazano uczniom wiedzę na temat powodów 

wchodzenia w różnego rodzaju uzależnienia, 

kształtowano nawyki dbałości  

o własne zdrowie oraz promowano styl życia 

bez używek.  
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Projekt 

profilaktyczny  

"Zdrowy styl życia  

z kulturą narodową                      

i ludową"   

Młodzież - 60  Młodzież otrzymała wiedzę na temat prawd                      

i mitów o alkoholu, zagrożeniach związanych 

ze spożywaniem alkoholu i używaniem 

narkotyków. Kształtowanie zdrowego stylu 

życia oraz rozwijanie umiejętności 

konstruktywnego radzenia sobie z problemami, 

co może w przyszłości uchronić młodzież przed 

zachowaniami ryzykownymi.  

Projekt 

profilaktyczny 

"Wolność od 

 nałogów przez 

 praktyki religijne"   

Dzieci  i młodzież 

 - 60 

Wzmocnienie czynników chroniących przed 

zachowaniami ryzykownymi. 

Dzięki realizacji projektu nastąpiło 

wzmocnienie więzi rówieśniczych pomiędzy 

odbiorcami projektu. Odbiorcy projektu 

zapoznali się z zagrożeniami. Radość z życia 

bez nałogów i ukształtowanie prozdrowotnego 

stylu życia. 

Projekt 

 "Bądź bezpieczny  

w niebezpiecznym 

świecie" oraz 

 "Bezpieczeństwo 

 w sieci" 

Młodzież - 75 

Rodzice - 15 

Kadra - 6 

 

 

Na realizację projektu składało się szereg 

działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej: 

Szkolne Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu, 

Akcja "ABC Zdrowia  

i Bezpieczeństwa", spotkania młodzieży  

z przedstawicielem KPP Łuków oraz 

przeprowadzono prelekcje dla rodziców.  

Działania projektu  wpisały się też  

w Obchody Światowego Dnia Zdrowia.  

Projekt 

profilaktyczny "Miej 

odwagę powiedzieć 

NIE" 

Dzieci - 62 Promocja zdrowia i kultury czytelniczej.  

Projekt "Tydzień bez 

nałogów" 

Uczniowie - 420 

Dorośli - 14 

Projekt obejmował konkurs na plakat 

promujący zdrowy styl życia bez alkoholu 

 i narkotyków, konkurs na esej,  
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a podsumowaniem był koncert profilaktyczny 

Lecha Dyblika zrealizowany wspólnie 

 z młodzieżowymi liderami.  

Projekt "Nie pal i nie 

truj innych". 

Uczniowie - 240  Zwiększenie świadomości uczniów na temat 

negatywnych konsekwencji palenia. W ramach 

projektu przeprowadzono pogadanki 

profilaktyczne na temat szkodliwości palenia, 

 rozwieszono plakaty i broszury 

antynikotynowe, przeprowadzono konkurs 

plastyczny, konkurs na limeryk, odbył się 

happening zorganizowany przez 

młodzieżowych liderów.  

Projekt "Szkolny 

 dzień bez przemocy" 

Uczniowie - 660 

Dorośli - 22 

Program dostarczył uczniom informacji na 

temat prawnych, społecznych i moralnych 

skutków przemocy i agresji, uczył radzenia 

 sobie z przejawami agresji oraz zasad 

kulturalnego zachowania się w różnych 

sytuacjach.  

Program 

prewencyjny "Jestem 

Bezpieczny" 

Uczniowie klas 

IV - VI - 953 

Kolejna edycja ważnego i potrzebnego 

programu prewencyjnego. Efektem jest 

poprawa bezpieczeństwa dzieci poprzez 

zwiększenie świadomości zagrożeń związanych 

ze spożywaniem alkoholu, narkotyków, 

dopalaczy, przemocą  

i cyberprzemocą, zagrożeniami drogowymi.   

Spektakl  

profilaktyczny 

"Piosenki mądrych 

dzieci" 

Uczniowie klas I - 

III  - 100  

Przekazywanie treści profilaktycznych  

w sposób akceptowany i lubiany, dostosowany 

do wieku dzieci. 

 

Wskaźniki osiągania celów: 

• liczba programów rekomendowanych - 7 ; 

•liczba zrealizowanych projektów, programów i działań profilaktycznych - 19; 

•liczba uczniów i rodziców biorących udział w programach i projektach – 5024; 
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•liczba instytucji i organizacji zaangażowanych w wykonywanie zadań określonych  

w programach - 14; 

Kolejnym, ważnym aspektem zapisanym w Miejskim Programie Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii  na 2019 rok 

była pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą.  

 Wychowywanie się w rodzinie z problemem uzależnienia skutkuje dramatycznymi 

konsekwencjami. To głównie dzieci z rodzin, w których występują problemy uzależnień 

ponoszą ogromne straty we wszystkich aspektach swego rozwoju. Żyją w stanie chronicznego 

napięcia i stresu, co jest związane z niezaspokojeniem ich podstawowych potrzeb. Rozwijają 

się u nich zaburzenia emocjonalne, często doświadczają przemocy w rodzinie. Stanowią tzw. 

grupę ryzyka pod względem prawdopodobieństwa rozwinięcia uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych. Zaburzenia życia rodzinnego wynikające z uzależnienia któregoś  

z rodziców sprawiają, iż dzieci nie mogą liczyć na wsparcie i pomoc bliskich. Musi ona nadejść 

z zewnątrz. W związku z tym udzielanie pomocy dzieciom z rodzin z problemem uzależnienia 

i przemocy było jednym z priorytetowych zadań, które podjął samorząd w ramach realizacji 

gminnego programu profilaktyki poprzez: 

• organizację pomocy i wsparcie dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym  

i przemocą poprzez stworzenie warunków do aktywnego i pożądanego spędzania 

wolnego czasu, 

• stwarzanie okazji do odreagowania napięć i stresów, które w przyszłości mogłyby 

skłonić dzieci do podejmowania zachowań ryzykownych, 

•  wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wywodzącej się z rodzin problemowych.  

W 2019 roku w ofercie dla tych dzieci było:  

• finansowanie bieżącej działalności Miejskiej Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci 

„Parasol”, realizującej różnorodne działania w zakresie organizacji zajęć 

socjoterapeutycznych, artystycznych, opiekuńczo – wychowawczych i sportowych;  

• prowadzenie dożywiania dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych;  

• organizacja pikniku z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, jako alternatywnej 

formy spędzania wolnego czasu, w szczególności wobec dzieci z grup ryzyka - 

uczestniczyło 1000 dzieci, 200 - młodzież, 300 – dorośli;  

• realizacja przedsięwzięcia profilaktycznego "Życie jako dar" skierowanego do dzieci                   

i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie wywodzących się z rodzin problemowych 

31 uczestników i 31 wolontariuszy.  

• Prowadzenie Klubu "SZACH i MAT". Do klubu uczęszczało - 25 dzieci. 
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Zakres finansowania działań dotyczył: 

• kosztów wynagrodzenia realizatorów programów socjoterapeutycznych, opiekunów 

zajęć artystycznych, opiekuńczo - wychowawczych, sportowych /za wykonanie umów 

– zleceń/; 

• kosztów zakupu pomocy, materiałów i artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć 

zgodnie z opracowanymi kosztorysami i w miarę posiadanych środków; 

• kosztów animacji życia kulturalnego dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych 

doposażenia placówek, na terenie których realizowane są programy profilaktyczne  

w materiały i sprzęt wykorzystywany przy wdrażaniu przyjętych programów zgodnie  

ze zgłaszanym zapotrzebowaniem i w miarę posiadanych środków; 

• organizacji dożywiania dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych; 

• dofinansowanie uzasadnionych i pozytywnie zaopiniowanych przez MKRPA kosztów 

organizacji otwartych, środowiskowych imprez mających charakter profilaktyczny. 

Wskaźnikami osiągnięcia celów są: 

• bogata oferta różnorodnych form pomocy i zajęć terapeutycznych 

 i rozwojowych w Miejskiej Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci  „Parasol” - 5 

form pomocy,  w tym zajęcia socjoterapeutyczne (liczba dzieci  uczęszczających 

do świetlicy - 50; liczba dzieci objętych zajęciami socjoterapeutycznymi - 30. 

• liczba dzieci objętych dożywianiem - 50; 

• liczba odbiorców działań w badanym obszarze - 1637.  

 Na szczególne podkreślenie zasługuje funkcjonowanie Miejskiej Świetlicy 

Środowiskowej dla Dzieci „Parasol”, która w ramach swoich zadań świadczy pomoc 

psychologiczną, społeczną, edukacyjną, opiekuńczą i wychowawczą dzieciom z rodzin 

problemowych. Bogata oferta zajęć artystycznych: plastyczne, wokalne, sportowe, animacja 

życia kulturalnego oraz zajęcia socjoterapeutyczne wpisują się w potrzeby społeczności 

lokalnej Miasta Łuków. Praca Świetlicy przynosi nieocenione rezultaty w zakresie niwelowania 

skutków negatywnych doświadczeń, które dzieci wynoszą z domu. Stworzenie miłej  

i bezpiecznej atmosfery, a także dawanie dzieciom możliwości odreagowania i wyciszenia 

negatywnych emocji stanowi podstawę wszystkich działań profilaktycznych kierowanych do 

dzieci   i młodzieży. Ta forma pomocy dzieciom z rodzin problemowych wydaje się najbardziej 

korzystną i pożądaną.  Koszty realizacji tych zadań wyniosły około 151 790 zł. 

Następnym, ważnym punktem w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii  na 2019 rok były zadania                                 

z zakresu przeciwdziałania narkomanii, które miały na celu: 
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• ograniczenie zjawiska używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych,  

w tym dopalaczy, w szczególności przez dzieci i młodzież, poprzez realizację działań 

profilaktycznych, warsztatów dla rodziców i nauczycieli oraz organizowanie spotkań 

profilaktycznych; 

• uświadamianie zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i innych substancji 

psychoaktywnych; 

• promocja zdrowego i aktywnego życia poprzez szeroką ofertę zajęć sportowych; 

wspieranie działań opiekuńczo wychowawczych skierowanych do dzieci z rodzin 

problemowych.  

Zadania zrealizowane: 

• realizacja programu edukacyjno-profilaktycznego "Młodzieżowi Liderzy  

w Kościuszce"; 

• przeprowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli 

"Jak mówić żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły"; 

• prowadzenie programu "Trener Osiedlowy 2019" dla dzieci i młodzieży z terenu miasta 

Łuków. W ramach tego programu odbył się piknik integracyjny "Bezpieczna woda", 

lekkoatletyczny turniej międzyosiedlowy, spotkanie młodzieży z funkcjonariuszami 

Komendy Powiatowej w Łukowie;  

• realizacja przedsięwzięcia "Festiwal Sportu i Zdrowia"; 

• wsparcie organizacji Letniego Obozu Terapeutycznego dla podopiecznych Placówki 

wielofunkcyjnej w Łukowie uczestniczących w programie interwencyjno-

socjalizacyjnym "Teraz My".  

• przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów I LO im. Tadeusza 

Kościuszki w Łukowie oraz Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie skierowanych do uczniów, 

rodziców i nauczycieli prowadzonych przez specjalistów Stowarzyszenia Monar                        

z Łęcznej.  

   • przeprowadzenie spotkania profilaktycznego dla uczniów klas VII i VIII szkół 

podstawowych z terenu miasta Łuków; 

   • przeprowadzenie konkursu profilaktycznego "Uzależnienia - nie bądź obojętny". 

   • organizacja zajęć feryjnych i letnich dla dzieci pochodzących z rodzin problemowych. 

    • świąteczne spotkanie dla dzieci i młodzieży "W świątecznej krainie" jako forma 

zagospodarowania wolnego czasu poprzez działania artystyczne i edukacyjne                      

o charakterze profilaktycznym.  
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Wskaźniki osiągania celów:  

• liczba przeprowadzonych warsztatów, spotkań profilaktycznych i innych działań 

profilaktycznych - 12; 

• liczba uczniów i dorosłych uczestniczących w realizacji projektów, konkursów  

i przedsięwzięć  profilaktycznych - 1485; 

• liczba uczniów objętych działaniami z zakresu promocji sportu i zdrowia - 1375; 

• liczba uczniów, rodziców i nauczycieli biorących udział w warsztatach profilaktycznych 

 - 981. 

 Znaczna część środków wydatkowanych w tym dziale przeznaczona była na realizację 

programu "Trener osiedlowy 2019". Program powstał z myślą o dzieciach z rodzin 

dysfunkcyjnych, ale swoim oddziaływaniem obejmuje dzieci i młodzież z różnych środowisk. 

Program realizowany był z wykorzystaniem miejskiej infrastruktury sportowej takiej jak: 

tereny rekreacyjne, boiska treningowe, korty tenisowe Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie, 

pływalnie "Delfinek" i "Delfin", kompleks rekreacyjny "Zimna Woda", szkolne boiska 

sportowe "Orlik", hale sportowe i Stadion Miejski "Orlęta". Realizowany od 11 lat program 

pozwala na dotarcie do dzieci i młodzieży z "grup ryzyka", zachęca ich do stałego udziału  

w zajęciach sportowych, promuje zdrowy stylu życia wolny od alkoholu narkotyków i innych 

używek. Przyczynia się do kształtowania umiejętności współżycia w grupie oraz rozwija 

umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Trener osiedlowy uzyskuje w ten sposób 

szansę bycia autorytetem dla dzieci i młodzieży, a przez to oddziaływania wychowawczego. 

Koszty realizacji tych zadań wynosiły: około 100 000 zł. 

Kolejnym, ważnym punktem w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii  na 2019 rok były zadania                       

z zakresu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i w szkole. Jednym z priorytetowych zadań               

w roku 2019 było rozwijanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie                        

i doskonalenie pracy w formule zespołu interdyscyplinarnego. Doświadczenia zarówno polskie 

jak i europejskie przekonują, że realna i konkretna współpraca służb i instytucji jest skuteczną 

odpowiedzią na zjawisko przemocy w rodzinie. Konieczne wydawało się zatem systematyczne 

inwestowanie w podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się zawodowo przeciwdziałaniem 

przemocy jak i rozwijanie bazy placówek pomocowych dla ofiar przemocy – dorosłych i dzieci 

a także programów dla sprawców przemocy. Zjawisko przemocy  w sposób ścisły wiąże się                    

z problemem alkoholowym występującym w rodzinach. Statystyki podają, że większość 

sprawców czynów kwalifikowanych przez Kodeks karny jako fizyczne lub psychiczne 
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znęcanie się nad członkami rodziny działa pod wpływem alkoholu lub innych środków 

uzależniających.  

 

Celem głównym zadania z zakresu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i w szkole jest: 

• rozwój systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez współpracę Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendy Powiatowej Policji, 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, 

placówek odwykowych, sądu, prokuratury, szkół; 

• prowadzenie poradnictwa i organizowanie pomocy interwencyjnej i terapeutycznej dla 

osób uzależnionych doświadczających przemocy i ich rodzin;  

•przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkołach. 

Zadania z zakresu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i w szkole: 

• prowadzenie dyżurów interwencyjno-wspierających w Punkcie Konsultacyjnym  

dla Ofiar Przemocy i Osób Uzależnionych; 

• prowadzenie porad dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie w Punkcie 

Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy i Osób Uzależnionych; 

• prowadzenie porad prawnych w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy  

w rodzinie; 

•  prowadzenie mediacji dla rodzin w sytuacjach konfliktu;   

•  wdrażanie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego; 

•  prowadzenie Treningu Zastępowania Agresji dla uczniów, kształtującego umiejętność 

radzenia sobie ze złością; 

• sfinansowanie plenerowego festynu rodzinnego realizowanego w ramach 

ogólnopolskiej kampanii "Postaw na rodzinę"; 

• przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach której przygotowano ulotki oraz 

prezentację w Telewizji Master;  

• przeprowadzenie seminarium dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i grup roboczych na temat pracy ze 

sprawcą przemocy.  

Wskaźniki osiągania celów: 

• liczba osób, którym udzielono specjalistycznej pomocy w Punkcie Konsultacyjnym – 

(dzieci - 9, dorośli - 84, mediacje  - 7); 

• liczba osób, którym udzielono porad prawnych - 132; 
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• liczba wniosków skierowanych do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się 

leczeniu odwykowemu - 14; 

• powołano 70 grup roboczych zajmujących się opracowaniem indywidualnego programu 

pomocy dla rodzin, w których występuje przemoc; 

• liczba rozpatrzonych wniosków o przeprowadzenie rozmów motywujących wobec osób 

, które nadużywają alkoholu, powodują rozkład życia rodzinnego, zakłócają spokój  

i porządek publiczny - 76 (25 osób st awiło się na posiedzenie zespołu); 

• liczba wdrożonych procedur „Niebieskie Karty” - 126; 

• Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie spotykał się  

na 35 posiedzeniach; 

• Łącznie powołano 98 grup roboczych, które obradowały na 277 posiedzeniach.  

Jednym z głównych zadań, w tym zakresie, było prowadzenie Punktu Konsultacyjnego 

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działającego przy ulicy Browarnej 63. Główne problemy  

z jakimi zgłaszały się osoby do Punktu Konsultacyjnego to: 

• przemoc w rodzinie: fizyczna, psychiczna i jej destrukcyjne skutki,   

• współuzależnienie - kobiety zgłaszające się po informacje „co zrobić, gdy mąż pije”, 

• problemy rodzinne ( rozpad rodziny, zaburzona komunikacja), 

• problemy wychowawcze z dziećmi, 

• kryzysy osobiste. 

Koszty realizacji tych zadań wyniosły około 39 190 zł. 

 

4.5.4 Projekt „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej  osób 

uzależnionych od alkoholu, narkotyków i środków zastępczych” 

Celem projektu zwiększającego dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej  osób 

uzależnionych od alkoholu, narkotyków i środków zastępczych jest: 

• ułatwianie osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków, hazardu udziału                                   

w programach terapeutycznych,  

• prowadzenie zajęć edukacyjno-terapeutycznych poświęconych zapobieganiu nawrotom 

choroby, 

• prowadzenie działań terapeutycznych dla kobiet uzależnionych od alkoholu i innych 

substancji psychoaktywnych oraz doświadczających przemocy, 

• prowadzenie działań terapeutyczno-edukacyjnych ukierunkowanych na utrzymania 

abstynencji.  
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• organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych  

i współuzależnionych, 

• stwarzanie warunków do duchowego rozwoju osób odbywających podstawowe terapie 

uzależnień, 

• wspieranie rozwoju i funkcjonowania placówek terapeutycznych. 

Odbiorcy projektu. 

• osoby uzależnione i ich rodziny, 

• placówki terapeutyczne. 

Zadania realizowane w ramach projektu: 

• prowadzenie zajęć edukacyjno-terapeutycznych poświęconych zapobieganiu nawrotom 

dla osób uzależnionych od alkoholu będących powyżej pół roku po terapii 

podstawowej - (350 osób); 

• realizacja programu edukacyjno-terapeutycznego poświęconego zapobieganiu 

nawrotom choroby alkoholowej we wstępnej fazie leczenia - (200); 

• prowadzenie działań terapeutyczno-edukacyjnych ukierunkowanych na utrzymanie 

abstynencji dla absolwentów COLU w Łukowie - (150); 

• prowadzenie zajęć z pacjentami COLU w Łukowie w ramach bloku "Bezsilność" 

dotyczącego obszaru samopomocowego (AA) - (300); 

• prowadzenie grupy terapeutycznej w COLU dla kobiet uzależnionych 

doświadczających przemocy - (56),  

• wspieranie Całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień poprzez dofinansowywanie 

zakupu niezbędnych materiałów i pomocy wykorzystywanych do prowadzenia zajęć 

terapeutycznych i profilaktycznych, 

• dofinansowanie szkoleń podnoszących kompetencje pracowników placówek leczenia 

uzależnień - superwizja kliniczna zespołu terapeutycznego COLU w Łukowie.  

Wskaźniki osiągania celów:  

• liczba osób leczonych w COLU w Łukowie – 332, w tym 52 kobiety. 

• w Oddziale dziennym leczyło się  70  osób, w tym 10  kobiet, 

• w Poradni Leczenia Uzależnień zarejestrowanych było 639  pacjentów, w tym 107  

kobiet, 

• finansowanie superwizji terapeutów COLU w Łukowie - w spotkaniach uczestniczyło  

18 terapeutów, 

• liczba osób korzystających z programów zapobiegających nawrotom choroby 

alkoholowej -  700 .  
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• liczba osób korzystających z zajęć z obszaru samopomocy - ok. 300. 

Koszty realizacji tych zadań wynosiły: około 38 300 zł. 

 

4.5.5 Projekt socjalny – „Używki lepiej zapobiegać niż leczyć” 

 Zespół do Spraw Tworzenia Projektów Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łukowie w maju 2019 r. napisał projekt socjalny  „Używki lepiej zapobiegać niż 

leczyć”. 

Powyższy projekt realizowany był w okresie od czerwca do lipca 2019 r., beneficjentami 

projektu były dzieci w wieku 12-15 lat, które zostały wytypowane przez pracowników 

socjalnych z poszczególnych rejonów działania. 

Celem projektu było szerzenie wiedzy u dzieci na temat szkodliwości sięgania po używki                       

tj. alkohol, narkotyki czy papierosy w młodym wieku, ponadto uświadamianie młodzieży jak 

destrukcyjny wpływ mają używki na rozwijający się organizm, jak również uświadomienie,  

że uleganie namowom środowiska i spożywanie np. alkoholu ”dla towarzystwa” jest oznaką 

słabości, a nie dorosłości.  

Realizatorami projektu byli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie, Komenda 

Powiatowa Policji w Łukowie oraz Sąd Rejonowy w Łukowie. 

Projekt realizowany był w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie, 

uczestniczyło w nim 10 benificjentów. 

 

4.5.6 Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

działalności pożytku publicznego 

Podstawowym aktem prawnym określającym ramy współdziałania organów 

administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego dla realizacji zadań należących do sfery zadań 

publicznych, w tym w szczególności prowadzenia działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pozarządowe i inne podmioty oraz korzystanie z tej działalności przez organy 

administracji publicznej jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Burmistrz Miasta Łuków działając na podstawie art. 13  

w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały nr III/17/2018 Rady Miasta Łuków z dnia  

19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łuków 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. (Dziennik Urzędowy 
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Województwa Lubelskiego z 2019 roku poz. 120) w dniu 25.01.2019 r. ogłosił konkurs ofert 

na realizację zadań pożytku publicznego w 2019r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom  

i patologiom społecznym. Termin składania ofert w Urzędzie Miasta Łuków przez podmioty 

uprawnione wyznaczono z terminem do dnia 20 lutego 2019 r.  

Na konkurs wpłynęło 16 ofert, zgłoszonych przez następujące organizacje pozarządową: 

• Klub Abstynenta „Jutrzenka” ul. Dr A. Rogalińskiego 6, 21-400 Łuków (2 oferty), 

• Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Łuków, ul. Ks. Brzóski 2, 

21-400 Łuków, 

• Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej, ul. Kard. Wyszyńskiego 20, 21 – 400 Łuków. 

• Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „ŁUKOVIA”, ul. Partyzantów 15, 21-400 Łuków. 

• Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju, ul. Janiny i Antoniego Tryboniów 3a,  

21-400 Łuków. 

• Stowarzyszenie Szachistów „Szachpol” w Łukowie, ul. Wiatraki 1, 21 – 400 Łuków. 

• Katolickie Stowarzyszenie „MORIA”, ul. bpa J. Świrskiego 57, 08 – 110 Siedlce. 

• Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Nasz Region”, ul. Browarna 63, 21 – 400 

Łuków. 

• Stowarzyszenie Kulturalnych Marzycieli, ul. Wyszyńskiego 20, 21 – 400 Łuków                    

(5 ofert). 

• Stowarzyszenie Łukowski Klub Karate Kyokushin „MAWASHI”, ul. Ks. St. Brzóski 

15A/7, 21 – 400 Łuków. 

• Fundacja Praesterno, ul. ul. Czerniakowska 26a/5, 00-714 Warszawa. 

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej Burmistrz Miasta Łuków dokonał 

wyboru ofert i przyznał na realizację zadań pożytku publicznego po otwartym konkursie ofert 

kwotę 50 300,00 zł (łączna kwota zabezpieczona na otwarty konkurs ofert - 55 300,00 zł) 

środków zabezpieczonych na wspomaganie działalności podmiotów uprawnionych.  

W dniu 25 stycznia 2019 r. do Urzędu Miasta Łuków złożona została oferta realizacji 

zadania publicznego w trybie art. 19a (z pominięciem otwartego konkursu ofert) przez 

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalnym „Nasz region” z siedzibą w 21-400 Łuków,                           

ul. Browarna 63, NIP: 825-19-26-383, REGON: 030-81-52-40, numer w Krajowym Rejestrze 

Sądowym 0000014824 na zadanie „Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych pod nazwą 

„Bezpieczna zima na sportowo”” – po przeprowadzaniu procedury została podpisana w dniu 

06.02.2019r. umowa nr S.8141.02.2019 o powierzenie realizacji zadania publicznego w kwocie 

4 700 zł z termin realizacji zadania od dnia 11.02.2019 r. do dnia 08.03.2019 r. 
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W dniu 04 listopada 2019r. do Urzędu Miasta Łuków złożona została oferta realizacji 

zadania publicznego w trybie art. 19a (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Fundację 

BONUM HUMANUM z siedzibą w 00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50 lokal. 308,                        

NIP: 5252724361, REGON: 368395186, KRS: 0000691813 na zadanie „Realizacja Programu 

Laboratorium Wiedzy Pozytywnej w SP Nr 3 w Łukowie” – po przeprowadzaniu procedury 

została podpisana w dniu 21.11.2019r. umowa nr S.8141.14.2019 o powierzenie realizacji 

zadania publicznego w kwocie 5 000 zł z termin realizacji zadania od dnia 22.11.2019 r.  

do dnia 20.12.2019 r. 

Wykaz organizacji pozarządowych z którymi w 2019 roku współpracował Wydział 

Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łuków. 

 

Zadanie I w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 

50 300,00 zł 

 

Nazwa podmiotu Nazwa zadania 

Liczba 

uczestnikó

w zadania 

Kwota 

przyznanej 

dotacji 

Wartość 

całego 

zadania 

1 
Klub Abstynenta 

 „Jutrzenka” 

Zorganizowanie imprezy integrującej 

środowiska trzeźwościowe, kluby 

 abstynenckie  i grupy AA  

115 1 800,00 2 214,60 

2 

Klub Abstynenta 

 „Jutrzenka” 

Zorganizowanie obozu 

 terapeutycznego dla członków Klubu 

Abstynenta i ich rodzin, połączonego  

z realizacją programu zajęć terapeutycznych 

prowadzonych przez terapeutę posiadającego 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

30 10 800,00 11 876,31 

3 

Chorągiew Lubelska 

Związku Harcerstwa 

Polskiego 

Realizacja projektu „Siła eMOCJI” – 

warsztaty profilaktyczne dotyczące 

przeciwdziałania uzależnieniom  

w szczególności chodzi o wpływ alkoholu  

i innych substancji psychoaktywnych na życie  

emocjonalne człowieka 

300 12 000,00 37 136,17 

4 

Zespół Pieśni i Tańca 

Ziemi Łukowskiej 

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci  

i młodzieży zagrożonej podejmowaniem 

zachowań ryzykownych poprzez treningi  

i zawody sportowe 

150 3 000,00 12 850,00 

5 Stowarzyszenie Piłki 

Ręcznej „ŁUKOVIA” 

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci 
60 3 000,00 3 742,04 
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 i młodzieży zagrożonej podejmowaniem 

zachowań  ryzykownych poprzez treningi 

 i zawody sportowe 

6 

Fundacja Praesterno 

Realizacja zajęć warsztatowych 

 i psychoedukacyjnych opartych 

Programu Przeciwdziałania 

 Młodzieżowej Patologii Społecznej 

180 3 700,00 3 700,00 

7 
Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne 

„Nasz Region” 

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci 

i młodzieży zagrożonej podejmowaniem 

zachowań  ryzykownych poprzez treningi 

 i zawody sportowe 

25 3 000,00 4 100,00 

8 

Katolickie 

Stowarzyszenie 

„MORIA” 

Realizacja projektu przygotowującego 

liderów młodzieżowych do działań  

w środowisku lokalnym na rzecz 

 propagowania wartości życia 

 zaangażowanego i wolnego od środków 

 psychoaktywnych 

40 7 000,00 14 994,24 

9 Stowarzyszenie 

Szachistów  

„Szachpol”  

w Łukowie 

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci  

i młodzieży zagrożonej podejmowaniem 

zachowań ryzykownych poprzez treningi 

 i zawody sportowe 

30 3 000,00 3 819,27 

10 Stowarzyszenie 

Łukowski Klub Karate 

Kyokushin 

„MAWASHI” 

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci  

i młodzieży zagrożonej podejmowaniem 

zachowań  ryzykownych poprzez treningi  

i zawody sportowe 

100 3 000,00 13 823,70 

 

Zadanie II z pominięciem otwartego konkursu ofert (art. 19a ustawy) – 9 700,00 zł 

1 Stowarzyszenie Społeczno-

Kulturalnym  

„Nasz region” 

Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych pod 

nazwą „Bezpieczne zima na sportowo” 38 4 700,00 4 700,00 

2 
Fundacja BONUM 

HUMANUM 

Realizacja Programu Laboratorium Wiedzy 

Pozytywnej w SP Nr 3  

w Łukowie 

70 5 000,00 5 000,00 

 

Łączna kwota zawartych umów w ramach współpracy z w/w podmiotami w 2019 

roku wyniosła 60 000,00 zł. 

Wszystkie w/w organizacje w terminie złożyły sprawozdania zgodnie z postanowieniami 

zawartych umów – rozliczono i przyjęto. 
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Zadanie I pkt. 1, 2: 

Celem w/w zadań było pokazanie, uświadomienie mieszkańcom miasta Łuków roli jaką 

odgrywają środowiska trzeźwościowe w zwalczaniu alkoholizmu i integracji tych środowisk                  

z mieszkańcami miasta w celu uniknięcia wykluczeniu społecznym jak i propagowanie 

trzeźwego stylu życia bez alkoholu. Pogłębianie wiedzy na temat choroby alkoholowej przez 

mieszkańców miasta, zacieśnianie więzów pomiędzy członkami Klubu a łukowskim 

społeczeństwem i pozyskanie nowych działaczy Klubu. 

Zadanie I pkt. 4,5,7,9,10, II pkt. 1: 

Zakładane cele realizacji poszczególnych zadań zostały w pełni zrealizowane, pokazano 

dzieciom i młodzieży jak można zagospodarować w zdrowy i ciekawy sposób wolny czas, 

nawiązywać nowe kontakty i poznać smak rywalizacji sportowej. Podczas przeprowadzanych 

zadań kształtowano umiejętności interpersonalne. Ponadto uświadamiano młodzież                              

o szkodliwości wpływu substancji psychoaktywnych na zachowania ludzi. 

Zadanie I pkt. 3,6,8, II pkt. 2: 

Celem zadania było rozwinięcie kompetencji społecznych poprzez działania nakierowane 

na wysyłanie i edukację nieformalnych młodzieżowych liderów do prowadzenia grup 

rówieśniczych w środowisku lokalnym. Pokazanie możliwości spędzania czasu wolnego 

poprzez atrakcyjne i dostępne ekonomicznie sposoby.  

Miasto Łuków od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, udzielając im 

wsparcia zarówno materialnego jak i organizacyjnego. W roku 2019, zgodnie z przyjętą 

uchwałą Nr III/17/2018 Rady Miasta Łuków z 19.12.2018 r. sprawie uchwalenia „Rocznego 

programu współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2019 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;  
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4) promocji 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;  

3) zapobieganie uzależnieniom behawioralnym;  

4) kształtowanie umiejętności interpersonalnych u dzieci i młodzieży;  

5) przeciwdziałanie przemocy;  

6) przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania 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 2019 Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 

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

publicznego. 

23 stycznia 2019 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań miasta                             

o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. 
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Środki finansowe przeznaczone do realizacji w konkursie wyniosły 457 000 zł. 

Konkurs dotyczył następujących zadań: 

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

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łukowie - kwota zabezpieczona do 10 000 zł, 

Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2019 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 2019 r. 

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

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

Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2019 r. 

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

Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie - kwota 

zabezpieczona do 5 000zł, Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie 

do 30 listopada 2019 r. 

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

Szkoły Podstawowej nr 3 w Łukowie - kwota zabezpieczona do 5 000 zł, 

Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2019 r. 

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 2019 r. 

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 350 000 zł, Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego                        

w umowie do 31 grudnia 2019 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 2019 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 2019 r. 
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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 2019 r. 

11) Działalność mająca na celu popularyzację biegania, postaw prozdrowotnych  

z zakresu aktywności fizycznej integrującą społeczność lokalną oraz charytatywnych 

- kwota zabezpieczona do 12 000 zł, Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego                        

w umowie do 31 grudnia 2019 r. 

12) Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w szachach dla mieszkańców Łukowa - 

kwota zabezpieczona do 5000 zł. Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego                           

w umowie do 30 listopada 2019 r.  

25 lutego 2019 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 - Uczniowski Klub Sportowy 

„Jedynka” – 10 000 zł 

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

Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie - Uczniowski Klub 

Sportowy „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łukowie – 5 000 zł 

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

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

Szkole Podstawowej nr 5 w Łukowie – 4 000 zł 

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

Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie - Uczniowski 

Klub Sportowy „Dwójka” w Łukowie – 5 000 zł 

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

Szkoły Podstawowej nr 3 w Łukowie - Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”                         

w Łukowie – 5 000 zł 

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

- Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Łukovia Łuków – 19 000 zł 

-Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – 6 000 zł 

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 
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siatkowej, tenisie ziemnym zgłoszonych w okręgowych związkach sportowych - 

Łukowski Klub Sportowy „Orlęta Łuków” – 350 000 zł 

8) Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 

      - Klub Sportowy Głuchych „Hetman” - 2 500 zł 

      - Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” OPP - 2 500 zł 

9) Prowadzenie sekcji pływackiej - szkolenie i udział w zawodach 

     - Międzyszkolny Klub Sportowy „Delfinek”. - 10 000 zł 

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

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

wiekowych). 

- 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. 

- Fundacja Cegiełkowo Pasja i Pomoc – 5 000 zł 

12) Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w szachach dla mieszkańców Łukowa. 

Klub Sportowy Głuchych Hetman - 2 000 zł 

Stowarzyszenie Szachistów „Szachpol” w Łukowie – 3 000 zł 

31 stycznia 2019 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 2019 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 2019 r. 

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

zabezpieczona do 45 000 zł 
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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 2019 r. 

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 2019 r. 

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 2019 r. 

4) 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 2019 r. 

1 marca 2019 r. dokonano rozstrzygnięcia konkursu. Zostali wybrani niżej wymienieni 

oferenci: 

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

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

umiejętności interpersonalne - Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca ZHP 

Łuków – 8 000 zł. 

Zorganizowanie wycieczki integracyjnej  dla dzieci i młodzieży do miejsc związanych  

z historią i tradycją naszego regionu - Łukowskie Stowarzyszenie Wspierania Osób                             

z Autyzmem i ich Rodzin „Labirynt – 3000 zł 

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

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

narodowych i innych uroczystościach oraz promocja Miasta Łuków - Towarzystwo Muzyczne 

im. Antoniego Próchniewicza w Łukowie – 10 000 zł 

Organizacja zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży, udział w imprezach 

organizowanych przez Miasto - Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Nasz Region” – 5 000 

zł 

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

ludowych Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej – 25 000 zł 

5) Działania na rzecz aktywności społeczno – kulturalnej osób starszych 

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

Fundacja „Wspólny Los” – 2 500 zł 
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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: Ogólnopolski Zlot Motocyklowy Bears 

Riders Łuków 2019 podczas Dni Łukowa. Podmiotem realizującym zadanie było 

Stowarzyszenie Motocyklowe Bears Riders. Oferta w/w podmiotu wpłynęła 10.05.2019 r. - 

kwota wnioskowanej dotacji wynosiła 8 610,00 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. 

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 04.06.2019 r. - kwota wnioskowanej dotacji wynosiła 8 000 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. 

Trzecim 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: „Plenerowy 

Konkurs Malarski - „63 natchnienia” upamiętniający 75 rocznicę wybuchu Powstania 

Warszawskiego”, realizowane przez Fundację Cegiełkowo Pasja i Pomoc. Oferta w/w 

podmiotu wpłynęła 9 lipca 2019 r., kwota wnioskowanej dotacji wynosiła 2 500 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. 

Czwartym 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: Organizacja 

Jubileuszu 20-lecia istnienia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy” 

realizowane przez Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej. Oferta w/w podmiotu wpłynęła                  

2 września 2019 r. Kwota wnioskowanej dotacji wynosiła 9 635,00 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. 
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Mając na celu zachowanie ciągłości oraz dalszej współpracy z organizacjami 

pozarządowymi 16 lipca 2019 roku rozpoczęto konsultacje społeczne w sprawie projektu 

Rocznego Programu współpracy na rok 2020. 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 2020 do 23 organizacji samorządowych.  

24 września 2019 roku, Roczny Program Współpracy Miasta Łuków z organizacjami 

pozarządowymi na 2020 rok został przyjęty przez Radę Miasta Łuków. 

 

4.5.7. Program „Łukowska Karta Mieszkańca” 

Celem wzmocnienia poczucia tożsamości lokalnej, podniesienia jakości życia 

mieszkańców oraz promocji Miasta Łuków został wdrożony w 2019 roku Program „Łukowska 

Karta Mieszkańca”. Program skierowany jest do pełnoletnich osób, których miejscem 

zamieszkania jest Miasto Łuków i które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych 

w Urzędzie Skarbowym w Łukowie. W Programie mogą uczestniczyć także dzieci mieszkańca 

lub dzieci pozostające pod jego opieką prawną, jednak do czasu ukończenia przez nie 18 roku 

życia lub 26 roku życia w przypadku młodzieży kontynuującej naukę. W związku z realizacją 

Programu Miasto Łuków wprowadziło pakiet usług miejskich świadczonych ze zniżkami, 

ulgami, zwolnieniami i przywilejami oferowanych przez miejskie jednostki organizacyjne, 

m.in. przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, Łukowski Ośrodek Kultury. 

Program „Łukowska Karta Mieszkańca” uzupełnił wdrożone przez Miasto Łuków 

Programy – „Rodzina Trzy Plus” i „Łukowska Karta Seniora”. 

W 2019 roku Urząd Miasta wydał 3304 karty. 

 

4.5.8 Program stypendiów artystycznych 

Zgodnie z zapisami uchwały Nr XI/88/2015 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 

2015r. 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, 
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reprezentującym wysoki poziom artystyczny, szczególnie utalentowanym, stale 

zamieszkującym i działającym na terenie miasta Łuków. 

W roku 2019, 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 

2019 r. w Urzędzie Miasta Łuków. 

Burmistrz Miasta Łuków zdecydował o przyznaniu stypendiów artystycznych 16 osobom  

w kwocie od 1000 zł do 1500 zł. 

 

4.5.9. Program stypendiów sportowych 

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 w Uchwala  

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 2019 Burmistrz Miasta Łuków, poprzez wydanie decyzji administracyjnych, 

przyznał stypendia sportowe 50 zawodnikom w kwocie od 100 zł do 240 zł. 

Jednocześnie, Burmistrz Miasta Łuków wydał trzy decyzje w sprawie nieprzyznania 

stypendiów sportowych. 

Burmistrz Miasta Łuków przyznał również w 2019 roku nagrody jednorazowe  

10 trenerom w kwocie od 600 do 1300 zł. 

Kolejną formą wsparcia, w zakresie realizowanym przez Wydział Edukacji, Kultury                     

i Sportu, jest Program stypendiów artystycznych. 

Działania Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu skupiały się również wokół 

funkcjonowania Rady Sportu.  

Rada Sportu została powołana zarządzeniem nr 8/2019 Burmistrza Miasta Łuków z dnia  

16 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Rady Sportu w Łukowie oraz ustalenia regulaminu 
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jej działania. 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 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 9 osób powoływanych i odwoływanych przez Burmistrza Miasta 

Łuków spośród przedstawicieli instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej                  

i sportu na terenie Miasta Łuków. W roku 2019 skład Rady Sportu przedstawiał się następująco: 

1. Mariusz Kiełczewski - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. ks. Stanisława Konarskiego w Łukowie, trener siatkówki, trener              

i sędzia w podnoszenia ciężarów, 

2. Jolanta Suchodolska - nauczyciel w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Szkoły 

Podstawowej nr 1, trener piłki ręcznej i lekkoatletyki, 

3. Marcin Zabłocki - nauczyciel wychowania fizycznego, I Liceum Ogólnokształcące  

im. T. Kościuszki, trener siatkówki i pływania (MKS Delfinek), 

4. Zenon Pawlikowski - kierownik sekcji w Klubie Sportów Walki Łuków, trener sekcji 

bokserskiej ŁKS „Orlęta Łuków”, 

5. Ryszard Wałachowski - trener zapasów, wiceprezes Lubelskiego Związku 

Zapaśniczego, 

6. Stanisław Chudzik - nauczyciel w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Szkoły 

Podstawowej nr 1, trener piłki nożnej, 

7. Iwona Zakrzewska - wicedyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie, 

8. Waldemar Siurek - naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Łuków, 

9. Arkadiusz Pogonowski, radny Rady Miasta Łuków, członek Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu. 
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5. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIASTA 

UCHWAŁY RADY MIASTA ŁUKÓW2019 R. VIII KADENCJA 

L.p. 

 

Nr uchwały Data podjęcia uchwały Przedmiot uchwały Wykonanie uchwały 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 IV/24/2019  30 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia do Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta 

Łuków na 2019 rok, dwóch priorytetowych zadań: 1) ograniczania populacji bezdomnych 

zwierząt poprzez finansowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów domowych 

(właścicielskich); 2) finansowanie elektronicznego znakowania (czipowania) psów i kotów 

domowych (właścicielskich). 

Uchwała zrealizowana 

 

2 IV/25/2019 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia przebiegu ulicy Polnej w Łukowie.  Uchwała zrealizowana 

3 IV/26/2019 30 stycznia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków w rejonie ulic: Zimna Woda, Turystyczna, 

Nadrzeczna, Warszawska, Jana Pawła II, Ryszarda Stankiewicza, Jana Kilińskiego, 

Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego.  

Uchwała zrealizowana 

4 IV/27/2019 30 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łukowie u 

zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej. 

Uchwała zrealizowana 

5 IV/28/2019 30 stycznia 2019 r. 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. 

Uchwała zrealizowana 

6 IV/29/2019 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad 

tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych i wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty. 

Uchwała zrealizowana 
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7 IV/30/2019 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru członków Komisji Odznaki Honorowej Miasta Łukowa.  Uchwała zrealizowana 

8 IV/31/2019 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. * 

9 IV/32/2019 30 stycznia 2019 r.                                                                                                             w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej. * 

10 IV/33/2019 30 stycznia 2019 r. w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019r. Uchwała zrealizowana 

11 IV/34/2019 30 stycznia 2019 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania 

Przestrzennego i Gospodarki Gruntami na 2019 r.  

Uchwała zrealizowana 

12 IV/35/2019 30 stycznia 2019 r.  w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony 

Środowiska i Działalności Gospodarczej   na 2019 r. 

Uchwała zrealizowana 

13 IV/36/2019 30 stycznia 2019 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku 

Publicznego na 2019 r. 

Uchwała zrealizowana 

14 IV/37/2019 30 stycznia 2019 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na 2019 r. Uchwała zrealizowana 

15 V/38/2019 4 marca 2019 r. sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Uchwała zrealizowana 

16 V/39/2019 4 marca 2019 r.  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Uchwała zrealizowana 

17 V/40/2019 4 marca 2019 r.  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Uchwała zrealizowana 

18 VI/41/2019 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania 

Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miasta Łuków. 

Uchwała zrealizowana 

19 VI/42/2019 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta 

Łuków. 

Uchwała zrealizowana 
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20 VI/43/2019 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Miasto Łuków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 

1 września 2019 roku. 

Uchwała zrealizowana 

21 VI/44/2019 27 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 

42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 

Uchwała zrealizowana w 

roku 2019 i w trakcie 

realizacji w 2020 roku 

22 VI/45/2019 27 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Łuków uprawnień  

do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów  

i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Miasta Łuków. 

Uchwała zrealizowana 

23 VI/46/2019 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łuków w 2019 roku”. 

Uchwała zrealizowana 

24 VI/47/2019 27 marca 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody. Uchwała zrealizowana 

Wojewoda Lubelski wydał 

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-

II.4131.229.2019 z dnia 

18 kwietnia 2019 r. stwierdzające 

nieważność Uchwały Nr 

VI/47/2019 Rady Miasta Łuków  

z dnia 27 marca 2019 r. 

w sprawie uzgodnienia 

przeprowadzenia zabiegów 

pielęgnacyjnych pomnika 

przyrody, w części obejmującej 

§ 5 uchwały w zakresie słów: 

„W Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego”. 
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25 VI/48/2019 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Łuków. Uchwała zrealizowana 

26 VI/49/2019 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/236/2012 Rady Miasta 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. 

Uchwała zrealizowana 

27 VI/50/2019 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 

Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Doktora Dmocha nie narusza ustaleń 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków. 

Uchwała zrealizowana 

 

28 VI/51/2019 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków 

dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Doktora Dmocha.  

Uchwała zrealizowana 

29 VI/52/2019 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 

Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Trentowskiego nie narusza ustaleń 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków. 

Uchwała zrealizowana 

30 VI/53/2019 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków 

dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Trentowskiego. 

Uchwała zrealizowana 

31 VI/54/2019 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Wójtostwo nie narusza ustaleń studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków. 

Uchwała zrealizowana 

32 VI/55/2019 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków 

dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Wójtostwo. 

Uchwała zrealizowana 

33 VI/56/2019 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Wiatraki nie narusza ustaleń studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków. 

Uchwała zrealizowana 

34 VI/57/2019 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków 

dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Wiatraki. 

Uchwała zrealizowana 
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35 VI/58/2019 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia, iż zmiana w części tekstowej miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie 

pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony północno-wschodniej a terenem 

PKP nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Łuków. 

Uchwała zrealizowana 

 

36 VI/59/2019 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami 

administracyjnymi miasta od strony północno-wschodniej a terenem PKP. 

Uchwała zrealizowana 

37 VI/60/2019 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia, iż zmiana w części tekstowej miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie 

pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony południowo-wschodniej, ul. 

Świderską, ul. 700-lecia, ul. Partyzantów i ul. Cieszkowizna nie narusza ustaleń studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków. 

Uchwała zrealizowana 

38 VI/61/2019 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami 

administracyjnymi miasta od strony południowo-wschodniej, ul. Świderską, ul. 700-lecia, 

ul. Partyzantów i ul. Cieszkowizna. 

Uchwała zrealizowana 

39 VI/62/2019 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. * 

40 VII/63/2019 10 kwietnia 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Łuków Uchwała zrealizowana 

41 VII/64/2019 10 kwietnia 2019r.  w sprawie przyjęcia Programu „Łukowska Karta Mieszkańca”. Uchwała zrealizowana 

42 VII/65/2019 10 kwietnia 2019r.   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 

Uchwała zrealizowana 

w części. Realizacja 

nastąpi do 2022 roku. 
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Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie na okres od 01.01.2017 r. do 

31.12.2022 r. zmienionej Uchwałą 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.  do31.12.2022 r. 

43  VII/66/2019 10 kwietnia 2019r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miasta 

Łuków. 

Uchwała zrealizowana 

44 VIII/67/2019     20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

Uchwała zrealizowana 

45 VIII/68/2019   20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów 

oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystania. 

Uchwała zrealizowana 

46  VIII/69/2019    20 maja 2019 r. w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Mieście Łuków w 2019 roku. Uchwała zrealizowana 

47 VIII/70/2019     20 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy ul. Zimna Woda a terenem PKP nie 

narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Łuków. 

Uchwała zrealizowana 

48 VIII/71/2019   20 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków 

dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy ul. Zimna Woda a terenem PKP. 

Uchwała zrealizowana 

49 VIII/72/2019 20 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia, iż zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi 

miasta od strony północno-wschodniej a terenem PKP, nie narusza ustaleń studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków. 

Uchwała zrealizowana 
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50 VIII/73/2019   20 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi 

miasta od strony północno-wschodniej   a terenem PKP. 

Uchwała zrealizowana 

51 VIII/74/2019     20 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 

Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Piłsudskiego nie narusza ustaleń studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków. 

Uchwała zrealizowana 

52 VIII/75/2019     20 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków 

dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Piłsudskiego. 

Uchwała zrealizowana 

53 VIII/76/2019     20 maja 2019 r. w sprawie zaniechania realizacji inwestycji. Uchwała zrealizowana 

54 VIII/77/2019     20 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu. * 

55 VIII/78/2019     20 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. * 

56 VIII/79/2019     20 maja 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. * 

57 VIII/80/2019     20 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Łuków. Uchwała zrealizowana 

58 VIII/81/2019     20 maja 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku 

Publicznego Rady Miasta Łuków. 

Uchwała zrealizowana 

59 VIII/82/2019     20 maja 2019 r.  w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta 

Łuków. 

Uchwała zrealizowana 

60 IX/83/2019 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Łuków za 2018 rok. Uchwała zrealizowana 

61 IX/84/2019 26 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Miasta Łuków za rok 2018. 

Uchwała zrealizowana 
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62 IX/85/2019 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łuków  

za rok 2018. 

Uchwała zrealizowana 

63 IX/86/2019 26 czerwca 2019 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Łuków a Miastem 

Sykkylven w Norwegii. 

 

Uchwała niezrealizowana 

Model współpracy 

zaproponowany przez stronę 

norweską zakłada wizyty  

w mieście partnerskim raz na dwa 

lata. Z uwagi na powyższe (w dn. 

25 maja 2019 r. Burmistrz Miasta 

Łuków i Burmistrz Miasta 

Sykkylven podpisali w Łukowie 

Deklarację współpracy)  

na 2020 rok zaplanowano wizytę 

delegacji Miasta Łuków w 

Sykkylven w celu podpisania 

umowy partnerskiej. Chcąc nadać 

odpowiednią rangę wydarzeniu, 

samorządy nie zawarły umowy 

korespondencyjnie. Współpraca 

pomiędzy samorządami jest 

realizowana pomimo braku 

formalnie podpisanej umowy 

partnerskiej.  

64 IX/87/2019 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów 

powszechnych. 

Uchwała zrealizowana 

65 IX/88/2019 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Łuków”. 

Uchwała niezrealizowana 

Zawiadomienie Wojewody 

Lubelskiego o wszczęciu 

postępowania w celu stwierdzenia 

nieważności  z dnia 26 lipca 

2019 r. 
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Uchylona Uchwałą Nr 

XIII/107/2019 Rady Miasta 

Łuków z dnia 24 września  

2019 r. w sprawie uchwalenia 

„Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie 

Miasta Łuków”. 

66 IX/89/2019 26 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

Uchwała zrealizowana 

67 IX/90/2019 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

 

 

Uchwała zrealizowana 

Zmieniona Uchwałą Nr 

XVII/148/2019 Rady Miasta 

Łuków z dnia 12 grudnia 2019 

roku w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty i ustalenia 

stawki opłaty za pojemnik lub 

worek przeznaczony do zbierania 

odpadów komunalnych. 

68 IX/91/2019 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych dla miasta Łuków. Uchwała zrealizowana 

69 IX/92/2019 26 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia, iż zmiana w części tekstowej miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie 

pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony południowo-wschodniej, ul. 

Świderską, ul. 700-lecia, ul. Partyzantów i ul. Cieszkowizna nie narusza ustaleń studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków. 

Uchwała zrealizowana 

70 IX/93/2019 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami 

Uchwała zrealizowana 
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administracyjnymi miasta od strony południowo-wschodniej, ul. Świderską, ul. 700-lecia, 

ul. Partyzantów i ul. Cieszkowizna. 

71 IX/94/2019 26 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 

Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Prusa i przy ul. Żeromskiego nie narusza 

ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Łuków. 

Uchwała zrealizowana 

72 IX/95/2019 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków 

dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Prusa i przy ul. Żeromskiego. 

Uchwała zrealizowana 

73 IX/96/2019 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. * 

74 IX/97/2019 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. * 

75 X/98/2019 16 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/169/2016 Rady Miasta Łuków  

z dnia 30 czerwca 2016 r. 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. 

Uchwała zrealizowana 

Zmieniona Uchwałą Nr 

XVI/142/2019 Rady Miasta 

Łuków z dnia 5 grudnia 2019 

roku w sprawie wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej przez 

właścicieli nieruchomości. 

76 XI/99/2019 12 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Łuków. Uchwała zrealizowana 

77 XII/100/2019 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. * 

78 XII/101/2019 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. * 
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79 XIII/102/2019 24 września 2019r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łuków z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

80 XIII/103/2019 24 września 2019r. 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. zmienionej uchwałą Nr L/371/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 29 marca 2018 

r. oraz uchwałą Nr VII/65/2019 Rady Miasta Łuków z dnia 10 kwietnia 2019r. 

Uchwała w trakcie 

realizacji do roku 2022. 

81 XIII/104/2019 24 września 2019r. w sprawie uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na terenie Miasta Łuków”. 

Uchwała zrealizowana 

82 XIII/105/2019 24 września 2019r. w sprawie zaliczenia ul. Zacisze do kategorii drogi gminnej. 

 

Uchwała zrealizowana 

 

83 XIII/106/2019 24 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/89/2019 Rady Miasta Łuków w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z dnia 26 czerwca 2019 roku 

(Dz. Urz. 2019 r., poz. 4541). 

Uchwała zrealizowana 

84 XIII/107/2019 24 września 2019r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Łuków”. 

Uchwała zrealizowana 

85 XIII/108/2019 24 września 2019r. w sprawie  stwierdzenia, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 

Łuków dla  terenu położonego w Łukowie pomiędzy ul. Przemysłową  i ul. Ks. Brzóski nie 

narusza ustaleń studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Łuków. 

Uchwała zrealizowana 

86 XIII/109/2019 24 września 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków 

dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy  ul. Przemysłową   i ul. Ks. Brzóski. 

Uchwała zrealizowana 
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87 XIII/110/2019 24 września 2019r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.  Uchwała zrealizowana 

88 XIII/111/2019 24 września 2019r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Uchwała zrealizowana 

89 XIII/112/2019    24 września 2019r. w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.   Uchwała zrealizowana 

90 XIII/113/2019    24 września 2019r. w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.   Uchwała zrealizowana 

91 XIII/114/2019  24 września 2019r. w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.   Uchwała zrealizowana 

92 XIII/115/2019    24 września 2019r. w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.   Uchwała zrealizowana 

93 XIII/116/2019    24 września 2019r. w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na 

ławników. 

Uchwała zrealizowana 

94 XIII/117/2019    24 września 2019r. w sprawie przeprowadzenia głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na 

kadencję 2020-2023 za pomocą urządzeń liczących głosy oraz sporządzających wyniki 

głosowań oraz ustalenia Regulaminu głosowania. 

Uchwała zrealizowana 

95 XIII/118/2019    24 września 2019r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Uchwała realizowana przy 

sporządzaniu projektu uchwały 

budżetowej 

96 XIII/119/2019    24 września 2019r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej 

zaciągniętego kredytu. 

Uchwała zrealizowana 

97 XIII/120/2019    24 września 2019r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łukowskiemu w zakresie wykonania 

zatoki w ciągu drogi powiatowej ul. Cieszkowizna. 

Uchwała zrealizowana. 

98 XIII/121/2019    24 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. * 

99 XIII/122/2019     24 września 2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. * 
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100 XIV/123/2019    14 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. * 

101 XIV/124/2019    14 października 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. * 

102 XV/125/2019      23 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Łukowie. Uchwała zrealizowana 

103 XV/126/2019 23 października 2019 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej do orzekania 

w sprawach z zakresu prawa pracy. 

Uchwała zrealizowana 

104 XV/127/2019 23 października 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego.  Uchwała zrealizowana 

105 XV/128/2019 23 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 

Łuków w rejonie ulic: Zimna Woda, Turystyczna, Nadrzeczna, Jana Pawła II, Ryszarda 

Stankiewicza, Jana Kilińskiego, Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego nie narusza 

ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Łuków. 

Uchwała zrealizowana 

106 XV/129/2019  23 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków 

w rejonie ulic: Zimna Woda, Turystyczna, Nadrzeczna, Jana Pawła II, Ryszarda 

Stankiewicza, Jana Kilińskiego, Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego. 

Uchwała zrealizowana 

107 XV/130/2019   23 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu 

Gospodarki Lokalowej w Łukowie na utrzymanie placów zabaw będących własnością 

Miasta Łuków. 

Uchwała w trakcie 

realizacji do końca 2020 

roku. 

108 XV/131/2019 23 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu 

Gospodarki Lokalowej w Łukowie za konserwację jednego punktu świetlnego oświetlenia 

ulicznego na terenie Miasta Łuków. 

Uchwała w trakcie 

realizacji do końca 2020 

roku. 

https://umlukow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=290&p1=szczegoly&p2=1442529
https://umlukow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=290&p1=szczegoly&p2=1442529
https://umlukow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=290&p1=szczegoly&p2=1442529
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109 XV/132/2019     23 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu 

Gospodarki Lokalowej w Łukowie na utrzymanie Cmentarza Wojennego w Łukowie przy 

ul. Strzelniczej. 

Uchwała w trakcie 

realizacji do końca 2020 

roku. 

110 XV/133/2019 23 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. * 

111 XV/134/2019 23 października 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. * 

112 XVI/135/2019 27 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  w przedszkolach 

i szkołach prowadzonych przez Miasto Łuków. 

Uchwała zrealizowana w 

roku 2019 i w trakcie 

realizacji w 2020 roku 

113 XVI/136/2019 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej   w Łukowie przy ul. 

Południowej. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

W dniu 17 marca 2020 r. ukazało  

się ogłoszenie o wywieszeniu 

wykazu nieruchomości 

przeznaczonych  

do sprzedaży. 

114 XVI/137/2019   27 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Łukowskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej 

biblioteki publicznej. 

Uchwała zrealizowana 

 

115 XVI/138/2019 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Uchwała zrealizowana 

116 XVI/139/2019  27 listopada 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 

Uchwała zrealizowana 

117 XVI/140/2019  27 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne. 

Uchwała zrealizowana 
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118 XVI/141/2019 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Miasta Łuków". 

Uchwała zrealizowana 

119 XVI/142/2019   27 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości. 

Uchwała zrealizowana 

120 XVI/143/2019  27 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 

ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów 

komunalnych. 

Uchwała niezrealizowana 

Uchylona uchwałą Nr 

XVII/148/2019 Rady Miasta 

Łuków z dnia 12 grudnia 

2019wyboru metody ustalenia 

opłaty  

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki  

tej opłaty dla nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy 

oraz ustalenia stawki opłaty za 

pojemnik lub worek 

przeznaczony do zbierania 

odpadów komunalnych. 

121 XVI/144/2019  27 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego 

na 2020 rok. 

Uchwała zrealizowana 

122 XVI/145/2019   27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 * 

123 XVI/146/2019  27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. * 

124 XVI/147/2019  27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łuków". Uchwała w części 

zrealizowana. Realizacja 

do roku 2024. 
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125 XVII/148/2019  12 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 

ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów 

komunalnych. 

Uchwała zrealizowana 

126 XVII/149/2019 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łuków”. Uchwała w części 

zrealizowana. Realizacja 

do roku 2024. 

127 XVIII/150/2019 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Łuków na 2020 rok 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

128 VXIII/151/2019  18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. * 

129 XVIII/152/2019 18 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Łukowie. Uchwała zrealizowana 

130 XVIII/153/2019  18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Miasta Łuków". 

 Uchwała zrealizowana 

131 XVIII/154/2019 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Łuków". Uchwała zrealizowana 

132 XVIII/155/2019   18 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. * 

133 XVIII/156/2019   18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. * 

 

* Szczegółowa realizacja Uchwały Rady Miasta w sprawie uchwały budżetowej i uchwał zmieniających a także uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej i uchwał zmieniających, została przedstawiona w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu miasta w roku 2019. 

 

 

 

https://umlukow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=290&p1=szczegoly&p2=1462429
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6. EFEKTY DZIAŁAŃ PROWADZONYCH W 2019 ROKU 

 

6.1  Ład przestrzenny i gospodarowanie nieruchomościami 

W 2019 roku Rada Miasta Łuków uchwaliła 13 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego: 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego  

w Łukowie przy ul. Trentowskiego, 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego  

w Łukowie przy ul. Wójtostwo, 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego  

w Łukowie przy ul. Wiatraki, 

4. Zmiana w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta  

od strony północno-wschodniej a terenem PKP, 

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego  

w Łukowie przy ul. Doktora Dmocha, 

6. Zmiana w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta  

od strony południowo-wschodniej, ul. Świderską, ul. 700-lecia, ul. Partyzantów  

i ul. Cieszkowizna, 

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego  

w Łukowie pomiędzy ul. Zimna Woda a terenem PKP, 

8. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu 

położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony północno-

wschodniej a terenem PKP, 

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego  

w Łukowie przy ul. Piłsudskiego, 

10. Zmiana w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta 

od strony południowo-wschodniej, ul. Świderską, ul. 700-lecia, ul. Partyzantów  

i ul. Cieszkowizna, 

11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego 

w Łukowie przy ul. Prusa i przy ul. Żeromskiego, 
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12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego 

w Łukowie pomiędzy ul. Przemysłową i ul. Ks. Brzóski, 

13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków w rejonie ulic: Zimna 

Woda, Turystyczna, Nadrzeczna, Jana Pawła II, Ryszarda Stankiewicza, Jana Kilińskiego, 

Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego. 

W dalszej kolejności Burmistrz Miasta Łuków planuje zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dla całego terenu miasta Łuków. W dniu 30 stycznia 2020 

roku Rada Miasta Łuków podjęła Uchwałę Nr XIX/164/2020 w sprawie przystąpienia  

do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

położonych od południowo-wschodniej strony miasta Łuków. Następnie, po uchwaleniu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który w chwili obecnej jest 

procedowany dla kilku terenów miejskich (m.in. tereny położone przy ul. Parkowej,  

ul. Żelechowskiej i ul. Zapowiednik), Burmistrz planuje przedłożyć Radzie Miasta Łuków 

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla szeroko pojętego centrum miasta Łuków. Ponadto w tut. 

Urzędzie cały czas trawa analiza złożonych i napływających wniosków w sprawie zmiany 

planów miejscowych w celu wybrania kolejnego terenu przeznaczonego do zmiany.  

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 2020 r. poz. 65 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.). 

 

ZBYCIA 

W roku 2019 Miasto Łuków zbyło następujące nieruchomości: 

1) w drodze przetargu: 

a) z przeznaczeniem UMN (realizacja i utrzymanie zabudowy usług nieuciążliwych, 

w tym hoteli i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) położona w Łukowie przy 

ul. Konwiktorskiej o powierzchni 0,628 ha na kwotę 335 000 zł; 

b) z przeznaczeniem P (realizacja i utrzymanie obiektów produkcyjnych, składów  

i magazynów) położone w Łukowie przy ul. Łapiguz o łącznej powierzchni 3,6904 ha 

na kwotę 1 467 173 zł netto (1 804 622,79 zł brutto), z czego w 2019 roku wpływ 

do budżetu wyniósł 290 000 zł brutto tytułem wadiów (pozostała część zapłaty jak 

również akt notarialny przeniesienia własności zostaną dokonane do końca marca 

2020 roku).  
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Burmistrz Miasta Łuków przewiduje sprzedaż nieruchomości miejskich, które  

są zbędne do wykonywania zadań własnych Miasta, jak i innych celów publicznych. Procedura 

zbywania będzie wszczynana z urzędu lub na wniosek zainteresowanych nabywców  

i kontynuowana po wyrażaniu zgody przez Radę Miasta Łuków na zbycie przedmiotowej 

nieruchomości. 

 

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. Cena 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 w wysokości 875,00 zł i odsetkami 

za zwłokę w wysokości 124,06 zł wpłacona została w terminie 25.07.2019 r. (termin 

wpłaty raty upłynął w dniu 30.06.2019 r.); 

4) IV rata w kwocie 25 000 zł wraz z odsetkami w wysokości 220,55 zł wpłacona 

została w terminie do dnia 31.12.2019 r. 

W związku z powyższym dochód Miasta Łuków z tytułu zbycia prawa własności 

ww. nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego w 2019 r. wyniósł 50 000 zł. 

2. W roku 2019 na podstawie art. 13 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zbyto prawo własności na 

rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Łukowie przy  

ul. Żelechowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki Nr 6634/12,  

Nr 6634/15, Nr 6634/16, Nr 6634/18, Nr 6634/20, Nr 6634/22, Nr 6634/23,  
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Nr 6634/26, Nr 6634/28, Nr 6634/29, Nr 6709/5, Nr 6709/8, Nr 6709/9, o łącznej pow. 

0,5627 ha, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na 

realizację i utrzymanie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów intensywnie 

zagospodarowanych, oznaczoną na rysunku planu symbolem „PI3”; część dz.  

Nr 6634/15 znajduje się w terenie przeznaczonym na utrzymanie i realizację drogi 

publicznej klasy drogi głównej, oznaczonym na rysunku planu symbolem „KDG1”.  

Cena ww. nieruchomości ustalona została na kwotę 81 810 zł. 

3. Z dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie art. 4 ust. 1 w związku z art. 1 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, prawo 

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi przekształciło się w prawo własności. W związku z powyższym: 

a)  w 2019 roku wydano 68 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności dla budynków w zabudowie 

jednorodzinnej. Łączna powierzchnia przekształconych nieruchomości wynosi 

3,2913 ha, a dochód Miasta Łuków z opłat za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego gruntów w zabudowie jednorodzinnej w 2019 r. wyniósł 40 277,11 zł., 

b) w 2019 roku przekształcono nieruchomości zabudowane budynkami 

wielorodzinnymi o łącznej powierzchni  3,1069 ha, a dochód Miasta Łuków  

z opłaty za przekształcenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej wyniósł 

73 473,59 zł. 

Miasto Łuków zakończyło wydawanie zaświadczeń potwierdzających przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 

własności tych gruntów na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., zarówno dla 

nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, jak i dla nieruchomości w zabudowie 

wielorodzinnej.  

Jeśli chodzi o sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego dla 

nieruchomości przeznaczonych na inne cele niż mieszkaniowe, w trybie ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, to czynności takie będą dokonywane 

wskutek wniosku złożonego przez zainteresowanych użytkowników wieczystych,  

po wyrażeniu zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego 

przez Radę Miasta Łuków.  
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NABYCIA I ODSZKODOWANIA 

W 2019 roku Miasto Łuków nabyło 4 działki niezabudowane położone 

w Łukowie przy ul. Radzyńskiej i przy ul. Zagrodowej o łącznej powierzchni 0.1291 ha  

na kwotę 97 040,00 zł przeznaczone pod ulice miejskie.  

Ponadto w 2019 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 umów cywilno-prawnych – 5 działek położonych w Łukowie przy  

ulicach: Glinki, Gospodarskiej, Kanałowej, Cieszkowizna i Wodnej o łącznej 

powierzchni 0.0582 ha na kwotę 49 640,00  zł, 

b) na podstawie decyzji Starosty Łukowskiego – 35 działek położonych w Łukowie 

przy ulicach: Polnej, Południowej, Siedleckiej, Jana Pawła II o łącznej powierzchni 

0,5932 ha na kwotę 693 831,05 zł. 

Na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, w 2019 roku Miasto 

Łuków przyznało nieruchomość zamienną, położoną w Łukowie przy Al. Ryszarda 

Kaczorowskiego o powierzchni 0,0394 ha w ramach odszkodowania za nieruchomości przejęte 

z mocy prawa na rzecz Miasta Łuków z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne, położone 

w Łukowie przy ulicy Ryszarda Stankiewicza i pomiędzy Al. Ryszarda Kaczorowskiego  

a ul. Zagrodową o łącznej powierzchni 0,0761 ha. Różnicę między wartością nieruchomości 

przeznaczonej pod drogi a wartością nieruchomości zamiennej, Miasto Łuków wyrównało 

przez dopłatę pieniężną. 

Burmistrz Miasta Łuków przewiduje nabywanie nieruchomości przeznaczonych  

do realizacji zadań własnych Miasta (np. budowa dróg miejskich), celów publicznych i innych 

nieruchomości, które mogłyby w przyszłości poprawić warunki zagospodarowania 

nieruchomości przyległej, stanowiącej własność Miasta. Nabywanie nieruchomości będzie 

prowadzone również w celu przygotowania Miasta pod przyszłe procedury scaleniowe. 

Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta będzie następowało na wniosek ich właściciela lub  

w wyniku starań podjętych przez Miasto, po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości. 

Procedury nabywania nieruchomości będą prowadzone w oparciu o Uchwałę  

Nr XX/125/2008 Rady Miasta Łuków z dnia 2 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia zasad 

nabywania nieruchomości przez Miasto Łuków.  

Odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Miasto na poszerzenie dróg 

istniejących lub budowę nowych dróg, będą wypłacane na podstawie umów z byłymi 

właścicielami (gdy podział został dokonany na wniosek właściciela nieruchomości) lub decyzji 



102 
 

określających wysokość odszkodowań (w sytuacji, gdy nie doszło do uzgodnienia wysokości 

odszkodowania na podstawie umowy lub gdy odszkodowanie jest wypłacane za nieruchomości 

przejęte na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej zgodnie 

z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych) w terminach ustalonych w tych dokumentach.  

W chwili obecnej Miasto Łuków ma zawarte umowy na wykonanie projektów  

na budowę następujących ulic w mieście Łuków: Rurowa, Tartaczna, Sosnowa, Królik, 

Podgórna, drogi pomiędzy ulicami Wereszczakówny, Zagrodową i Kaczorowskiego.  

W chwili uzyskania przez Miasto Łuków decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej, powstanie po stronie Miasta obowiązek wypłaty odszkodowań za nieruchomości 

przejęte pod budowę powyższych ulic. Wysokość i terminy wypłaty odszkodowań określone 

zostaną w decyzjach Starosty Łukowskiego.  

 

UMOWY DZIERŻAWY, UŻYTKOWANIA 

Miasto Łuków ma zawartych łącznie 394 umowy dzierżawy, na które składa się: 

1) 283 umowy na dzierżawę gruntu pod garażami, położonego w Łukowie przy ulicach:  

Ks. St. Brzóski, Spokojnej, Kościelnej; 

2) 27 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) 74 umowy na dzierżawę gruntu rolnego położonego w Łukowie w strefach peryferyjnych 

miasta, m.in. przy ulicach: Świderskiej, Radzyńskiej, Glinki, Królik, Sochacz, 

Żelechowskiej, Polnej; 

4) 10 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. 

Dochód Miasta Łuków z tytułu czynszu dzierżawnego w 2019 roku wyniósł  

80 165,16 zł (bez podatku VAT). 

Miasto Łuków ma również zawarte umowy nieodpłatnego użytkowania gruntów 

położonych przy ulicach: Ks. Stefana 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, tj. Łukowskim Ośrodkiem Kultury, 

Miejską Biblioteką Publiczną, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.  

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  
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ul. Parkowej oddane w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców Stowarzyszeniu 

Ogrodowemu w Warszawie Okręg w Lublinie 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 2022 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 działki rekreacyjne). 

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 2019 roku wyniósł 

6 217,92 zł,  

2) grunt stanowiący drogę rowerową położony pomiędzy ul. Warszawską  

a Al. Wojska Polskiego wzdłuż rzeki Krzny. Czynsz dzierżawny z tego tytułu za 2019 rok 

wyniósł 2000, 00 zł. 

Burmistrz Miasta Łuków planuje przeznaczać do dzierżawy nieruchomości miejskie, które 

powinny pozostawać w zasobie Miasta Łuków i nie mogą być zbyte, ale w chwili obecnej, 

przez określony czas, mogą być wykorzystane przez dzierżawców na inne cele i przynosić 

dochód do budżetu Miasta Łuków. Umowy dzierżawy będą zawierane na okres do trzech lat, 

zapisy umów zabezpieczają interes Miasta na wypadek, gdyby dzierżawcy nie wywiązywali się 

z postanowień umowy.  

 

REGULACJA STANÓW PRAWNYCH 

W 2019 roku trwały intensywne prace zmierzające do uregulowania stanów prawnych 

gruntów zajętych między innymi pod ulice miejskie.  

Wskutek tych prac w sposób nieodpłatny: 

1. Miasto Łuków w drodze zasiedzenia nieruchomości stanowiącej współwłasność osób 

fizycznych nabyło nieruchomość stanowiącą część ulicy Kwiatkowskiego o powierzchni 

0,0099 ha, 

2. na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego jako nieruchomości, które były zajęte pod  

ul. Browarną i pod ul. Patoki na dzień 31 grudnia 1998 r., w związku z art. 73 ustawy  

z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 

publiczną, Miasto Łuków nabyło 17 działek o łącznej powierzchni 0.0741 ha,  
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3. na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia  

10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę  

o pracownikach samorządowych (komunalizacja gruntów Skarbu Państwa), Miasto Łuków 

nabyło 13 działek o łącznej powierzchni 0,9972 ha stanowiących ulicę Nadrzeczną  

i ul. Tartaczną w Łukowie. 

Burmistrz Miasta Łuków planuje dalszą regulację stanów prawnych nieruchomości 

wykorzystując wszystkie dostępne drogi prawne, które mogą doprowadzić do uregulowania 

własności nieruchomości na rzecz Miasta Łuków. Stany prawne nieruchomości będą 

regulowane w szczególności poprzez komunalizację, nabywanie nieruchomości zajętych pod 

drogi na podstawie decyzji wojewody, w drodze zasiedzenia i innych czynności.  

 

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI 

W 2019 roku dokonano podziału geodezyjnego 2 działek stanowiących własność Miasta 

Łuków. Na ten cel wydano z budżetu Miasta Łuków kwotę w wysokości 5 000 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 (ul. Południowa i ul. Międzyrzecka). 

Podziały nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków dokonywane będą po 

przeprowadzeniu postępowania w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac 

geodezyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

Podziały nieruchomości będą wykonywane w celu realizacji zadań Miasta, w celu 

przygotowania nieruchomości do sprzedaży (np. wydzielenie części nieruchomości 

przeznaczonych pod drogi) lub w innych celach, np. regulacja stanu prawnego nieruchomości.  

 

SCALENIE I PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W ŁUKOWIE u zbiegu 

ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej 

W dniu 30 stycznia 2019 roku Rada Miasta Łuków podjęła Uchwałę Nr IV/27/2019  

w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łukowie  

u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej. Rada Miasta Łuków postanowiła 

przystąpić do procedury scalenia i podziału nieruchomości z urzędu, a w powyższej uchwale 

określiła zewnętrzne granice nieruchomości objętych scaleniem i podziałem.  

Obszar objęty scaleniem i podziałem wynosi 6,63 ha w tym do scalenia weszło 1,86 ha 

gruntów stanowiących własność Miasta Łuków. W wyniku scalenia powstaną drogi miejskie 
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zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o powierzchni 

1,22 ha. Według projektu, w wyniku scalenia Miasto Łuków otrzyma 14 działek budowlanych  

i 1 działkę z przeznaczeniem pod stację trafo. 

Tereny objęte scaleniem i podziałem w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego położone są w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług 

nieuciążliwych, zabudowy jednorodzinnej ekstensywnej oraz w niewielkiej części w terenach 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej, a także przeznaczone są na realizację 

dróg publicznych klasy dróg dojazdowych i dróg lokalnych. 

Obszar przeznaczony do scalenia i podziału od północy bezpośrednio przylega  

do gruntów, które zostały scalone i podzielone na działki budowlane (tzw. Nowy Łuków),  

dlatego też dokonanie scalenia i podziału naturalnie powiększy obszary zabudowy 

jednorodzinnej miasta. Obecna struktura przestrzenna powyższych nieruchomości jest 

niekorzystna, działki są długie i wąskie. Dokonanie scalenia i podziału umożliwi racjonalne 

wykorzystanie nowopowstałych działek zgodnie z obowiązującym dla tego terenu miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego. Dokonanie z urzędu scalenia  

i podziału przedmiotowego terenu jest również od wielu lat oczekiwane przez właścicieli 

gruntów ze względu na popyt działek budowlanych na terenie Łukowa. 

W dniu 9 marca 2020 roku na posiedzeniu w Urzędzie Miasta Łuków, Rada 

Uczestników Scalenia zapoznała się z projektem uchwały Rady Miasta Łuków w sprawie 

scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łukowie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana 

Tadeusza i Cegielnianej i jednogłośnie bez uwag pozytywnie zaopiniowała ten projekt.  

W terminie od 16 marca do 6 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Łuków 

zaplanowane było wyłożenie do wglądu uczestnikom postępowania projektu uchwały Rady 

Miasta Łuków o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Łukowie u zbiegu ulic 

Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej. Jednak ze względu na stan epidemii w Polsce, 

wyłożenie zostało przełożone na inny termin. O nowym terminie wyłożenia do wglądu projektu 

uchwały uczestnicy scalenia zostaną powiadomieni zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tj. pisemnie oraz informacja  

o wyłożeniu będzie podana na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łuków, na stronie internetowej 

www.lukow.pl, a także przez ogłoszenie w lokalnej prasie. W okresie kiedy projekt uchwały 

wyłożony będzie do wglądu, uczestnicy postępowania mogą składać na piśmie wnioski, uwagi 

i zastrzeżenia do tego projektu. Złożone wnioski, uwagi i zastrzeżenia podlegają zaopiniowaniu 

przez radę uczestników scalenia. O sposobie załatwienia wniosków, uwag i zastrzeżeń 

rozstrzyga Rada Miasta w uchwale o scaleniu i podziale nieruchomości.  
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Burmistrz Miasta Łuków planuje, po zakończeniu wyżej opisanego scalenia, dalsze 

prace, które przyczynią się do powstania nowych terenów z przeznaczeniem pod zabudowę 

jednorodzinną w mieście Łuków. W chwili obecnej trwa analiza wniosków zebranych  

od właścicieli nieruchomości położonych pomiędzy ulicami Radzyńską i Świderską, 

zainteresowanych przeprowadzeniem procedury scalenia i podziału tego terenu. Planowane są 

też do scalenia tereny, które są w bezpośrednim sąsiedztwie z nieruchomościami, dla których 

w chwili obecnej jest prowadzona procedura scalenia. W tym celu parametry planowanych  

do wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej – wodociągi, kanalizacja, infrastruktura 

elektroenergetyczna, odwonienie terenu – projektowane są w taki sposób, aby obsłużyć również 

tereny dalsze położone pomiędzy torami kolejowymi i ul. Rolniczą. Do Burmistrza docierają 

również sygnały mieszkańców zainteresowanych scaleniem nieruchomości pomiędzy ulicami 

Patoki i Kleeberga w Łukowie. Tereny te będą poddawane szczegółowej analizie pod 

względem możliwości przeprowadzenia procedury scalenia i podziału.  

 

6.2 Gospodarka Komunalna i inwestycje 

 

6.2.1 Drogi 

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 2020 r. poz.470) 

Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie  w 2019 roku realizował swój  budżet w ramach zadań 
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bieżących i inwestycyjnych. Plan dochodów i wydatków jednostki został określony uchwałą 

budżetową  

Ogólne dane dotyczące  realizacji dochodów i wydatków  wyniosły; 

 
tabela 1 

                 plan          wykonanie           % 

DOCHODY   735.580,00    958.425,08 130,30 

WYDATKI 5.964.378,00 5.946.330,76 99,70 
     źródło: opracowanie własne                                                               

 

Główne wpływy w dochodach stanowią opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania w 

centrum miasta. Stałymi tytułami dochodów, podobnie jak w latach poprzednich, są opłaty   

z tytułu zajęcia pasa drogowego na drogach gminnych i opłaty roczne związane  

z umieszczeniem urządzeń  niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.   

 
  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 

 

 

                           

zajęcie pasa 
drogowego

20%

opłaty parkingowe
75%

pozostałe
4%

struktura dochodów

zajęcie pasa drogowego opłaty parkingowe pozostałe
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Dział Strefy Płatnego Parkowania i Uzgodnień 

 

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 2019 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  

 

130 

 

0 

 

0 

2 Lokalizacja w pasie drogowym urządzeń 

niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi 

 

104 

 

0 

 

0 

 

3 

 

Lokalizacja zjazdów 

 

10 

       

             0 

 

0 

źródło: opracowanie własne                                                               

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 z późń.zm). 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).  

 

Zgodnie z regulaminem SPP osobami upoważnionymi do sprzedaży biletów parkingowych  

i kontroli wnoszenia opłat oraz wystawiania wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej są 

kontrolerzy SPP. W 2019 r sukcesywnie zaczęliśmy zastępować przy poborze opłat czynnik 

ludzki parkomatami. Rada Miasta przychyliła się do tej propozycji zmieniając w/w uchwałę – 

wprowadzając możliwość wykupienia biletu parkingowego w parkomacie. I tak w 2019 roku 

pierwsze parkomaty zostały zakupione i funkcjonują w SPP. W naszej ocenie funkcjonująca od 
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kilku lat strefa wymaga niezbędnych innowacyjnych rozwiązań. W innych miastach widać 

tendencję, że kierowcy coraz chętniej płacą za parkowanie kartą lub przez urządzenia mobilne. 

Kolejne parkomaty i innowacyjne rozwiązania będą wprowadzone w 2020 roku . Do naszych 

zadań należy nie tylko rozwój i modernizacja SPP, ale przede wszystkim pobór i kontrola opłat. 

Wprowadzenie nowego systemu (specjalistycznego oprogramowania) usprawniło kontrolę 

opłat za parkowanie i przyczyniło się do większej rotacji miejsc postojowych, a co za tym idzie, 

lepszej ich dostępności dla kierowców.  

Obecnie dysponujemy 398 miejscami postojowymi. Osobami upoważnionymi do sprzedaży 

biletów parkingowych i kontroli wnoszenia opłat oraz wystawiania wezwań do zapłaty opłaty 

dodatkowej są kontrolerzy SPP. Kontrolerzy wykonują swoje obowiązki w ubiorze służbowym. 

Oczywiście istnieje też możliwość zakupu biletu w parkomacie, które docelowo zastąpią 

możliwość zakupu biletu u kontrolera. 

 

 

 

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, 
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przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji, wydawaniem abonamentów, wdrażaniem 

rozwiązań innowacyjnych ułatwiających korzystanie ze strefy. Z tytułu sprzedaży biletów 

parkingowych uzyskaliśmy w 2019 r. kwotę 607.898,00zł, a z opłaty dodatkowej  126.352,00      

zł. Nasi kontrolerzy wystawili  3331szt  wezwań o pobraniu opłaty dodatkowej za nieuiszczenie 

opłaty za parkowanie i  1353szt upomnień z tytułu nieuiszczenia opłaty dodatkowej.   

                                               

Dział Modernizacji i Utrzymania Dróg 

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, odśnieżanie, koszenie traw, wycinka drzew, mechaniczne oczyszczanie 
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nawierzchni jezdni…) wykonuje przypisany rokrocznie zakres rzeczowy zadań do wykonania. 

W 2019 roku zakres obejmował zarówno zadania inwestycyjne (dalsza przebudowa  

ul. Kilińskiego,  budowa toalet i instalacji wod.-kan. nad zalewem Zimna Woda),  

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 publicznych 

są sprecyzowane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. 

2019 poz. 1843 ze zm.). Na początku roku kalendarzowego – zgodnie z ustawą - został 

przygotowany plan zamówień na 2019 rok. Został on zamieszczony na stronie internetowej 

umlukow.bip.lubelskie.pl. W ciągu roku przeprowadzono w dziale  6 postępowań 

przetargowych oraz  53   postępowania 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 oceniano spełnienie 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, 
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-  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 13 stycznia 2020 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. 

 

Dział Księgowości 

 

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 zestawieniach. Dział księgowości bierze 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. 
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wykres 3 

 

 
źródło: opracowanie własne 

 

 
 

 

Dział Sprzętowo  Magazynowy 

 

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.    

1 596 843,63

2 754 288,78

1 347 885,71

247 312,64

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. 

 

            Stanowisko ds. Organizacyjnych i Inspektor Ochrony Danych Osobowych  

 

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 2019 polityka 

kadrowa była stabilna. Dwie osoby rozwiązały umowy o pracę w oparciu o porozumienie stron,  

trzy osoby przeszły na emeryturę/rentę, dwóm osobom zakończyły się umowy na czas 

określony. W trakcie roku zatrudnione zostały dwie osoby na czas określony ( kontroler 

biletowy i robotnik) i jedna osoba na zastępstwo ( kontroler biletowy). Przeciętne zatrudnienie 

oscylowało 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. 

 

Stanowisko Inżyniera Ruchu 

 

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 2020 r. poz 

110 z późn.zm). 
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 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 z późn.zm.). 

 Rozporządzenie MISWiA z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.2310). 

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. 

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. 
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W 2019 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 56  projektów zmiany stałej organizacji 

ruchu na drogach gminnych, 

• opracowano i przedłożono do zatwierdzenia   15  projektów czasowej organizacji ruchu 

dla prowadzonych prac  budowlanych ujętych w zakresie rzeczowym ZDM  na drogach 

gminnych. 

• zaopiniowano  10    projektów czasowej organizacji ruchu dla dróg gminnych złożonych 

przez podmioty zewnętrzne. 

• zakupiono 131  tarcz znaków drogowych oraz  80 urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego w postaci tablic prowadzących, pachołków drogowych, luster itp., 

• ustawiono około 200 znaków drogowych oraz 100 urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego w ramach wdrożenia zatwierdzonej stałej organizacji ruchu, a także 

wymiany zniszczonych tarcz na nowe, 

• zakupiono  i wbudowano 406 mb rur stalowych do oznakowania pionowego, 

• zakupiono 2000kg farby drogowej do oznakowania poziomego koloru białego, 

czerwonego, niebieskiego; dokonano odnowienia około 3500m² oznakowania 

poziomego cienkowarstwowego w kolorze białym, czerwonym i niebieskim, 

• rozpatrzono i udzielono odpowiedzi na 100 pism oraz wniosków związanych  

z inżynierią ruchu, złożonych przez podmioty zewnętrzne oraz inne organy 

administracji publicznej. 

• wykonano  6  wyniesionych powierzchni skrzyżowań wraz z oznakowaniem poziomym 

mającymi na celu uspokojenie ruchu (ulice: Kilińskiego/Wilczyńskiego;   

Stawki/Dmocha;Parkowa/Poważe;Sienkiewicza/Żeromskiego;Sienkiewicza/Kilińskie-

go; Soplicy/Wereszczakówny)                              

• wykonano wyniesioną powierzchnię przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem 

pionowym i poziomym na ul.Poważe 

• oznakowano znakami pionowymi i poziomymi   4 nowo powstałe miejsca postojowe. 
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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; 

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 2019 zostało podpisanych 44 umów  

z wykonawcami. Wszystkie umowy oraz aneksy mają akceptację w formie podpisu radcy 

prawnego. 

ZDM  4 lutego 2020 r. przesłał do Urzędu Miasta Łuków informację  o stanie  kontroli  

za 2019 rok. Powyższa informacja opierała się między innymi na  samoocenie, zakresie 

wykonanych zadań rzeczowych, czy zestawieniu ryzyka i metod przeciwdziałania im. 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. 
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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 2019 roku wiele ulic przeszło szybkie remonty, a jedna doczekała 

się znacznie głębszych zmian - wymiany nawierzchni jezdni i chodników. 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 2019 r. 

Długość wyremontowanych dróg [m] 1 388 

Powierzchnia wybudowanych skrzyżowań 

wyniesionych [m²] 

1 012 

Powierzchnia wybudowanych chodników [m2] 1734 

Powierzchnia oczyszczonych nawierzchni [m2] 342 044 

Powierzchnia wykoszonych trawników [m2] 201 749 

źródło: opracowanie własne                                                               

 

 

 

*   Opracowanie w rozdziale drogi zawiera załączniki, które są integralną 

częścią Raportu. 
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Wykaz załączników do raportu ZDM: 

Załącznik Nr 1 do Raportu Informacji o działalności ZDM – Stopień wykonania robót  

na koniec 2019 r. 

  

Załącznik Nr 2 do Raportu Informacji o działalności ZDM – Zamówienia Publiczne  

powyżej 30 000 euro Rok 2019. 

 

Załącznik Nr 3 do Raportu Informacji o działalności ZDM – Zamówienia Publiczne  

do 30 000 euro Rok 2019. 

 

Załącznik Nr 4 do Raportu Informacji o działalności ZDM – Pojazdy, sprzęt 

 

Załącznik Nr 5 do Raportu Informacji o działalności ZDM  - Informacja o stanowiskach  

ds. organizacyjnych i RODO 

 

Załącznik Nr 6 do Raportu Informacji o działalności ZDM – Rejestr Zarządzeń  

Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie w 2019 r. 
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6.2.2. Wykaz realizowanych inwestycji 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI 2019 r. 

przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Łuków 

Lp. 
Nazwa zadania, 

Klasyfikacja budżetowa zadania 

Plan na 

2019 rok 

Wykonanie 

finansowe 
Zakres rzeczowy zadania Uwagi 

1 

 

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 

Budowa ulicy Podgórnej w m. Łuków 

77 736,00 0,00 W dniu 29.03.2019 r., w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, 

zawarta została umowa z DARFIK Firmą Projektowo – Usługową Dariusz Zbieć,  

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 33/55, 08-110 Siedlce,  

na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania z terminem realizacji  

do 16 grudnia 2019 r. Zakres rzeczowy opracowania obejmował odcinek o długości 

ok. 520 m. Wykonawca nie opracował dokumentacji w 2019 r. 

 

2 

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 

Budowa ulicy Królik w m. Łuków 

128 412,00 0,00 W dniu 29.03.2019 r., w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, 

zawarta została umowa z DARFIK Firmą Projektowo – Usługową Dariusz Zbieć,  

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 33/55, 08-110 Siedlce,  

na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania z terminem realizacji  

do 16 grudnia 2019 r.  Zakres rzeczowy opracowania obejmował odcinek o długości 

ok. 1168 m. Wykonawca nie opracował dokumentacji w 2019 r. 

 

3 

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 

Budowa ulic pomiędzy ulicami: 

Wereszczakówny, Zagrodową 

i Alejami Kaczorowskiego w m. Łuków 

120 540,00 0,00 W dniu 29.03.2019 r., w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, 

zawarta została umowa z DARFIK Firmą Projektowo – Usługową Dariusz Zbieć,  

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 33/55, 08-110 Siedlce,  

na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania z terminem realizacji  

do 16 grudnia 2019 r.  Zakres rzeczowy opracowania obejmował odcinek o długości 

ok. 1152 m. Wykonawca nie opracował dokumentacji w 2019 r. 

 

4 

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 40 000,00 39 237,00 Za kwotę 39 237,00 zł Biuro Inżynierskie VBCADPROJEKT Krzysztof Gnyp,  

Skrzynice – Kolonia 45b, 23-114 Jabłonna, wykonało dokumentację projektowo-

kosztorysową dla 3 kładek. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 17 grudnia 2019 r. 

W skład opracowania weszły: 
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Budowa trzech kładek pieszych nad rzeką 

Krzną w m. Łuków – wykonanie 

dokumentacji projektowo kosztorysowej 

- projekt koncepcyjny; 

- dokumentacja geologiczna; 

- wypisy z ewidencji gruntów; 

- projekt budowlany; 

- operat wodno-prawny z decyzją pozwolenia wodno-prawnego; 

- mapy do celów projektowych; 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 

- kosztorys inwestorski z przedmiarem robót. 

Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę z przygotowaniem do realizacji inwestycji  

w 2020 r. 

 

5 

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 

Budowa odcinka chodnika w pasie 

drogowym łączącego drogę rowerową z 

chodnikiem ul. Warszawskiej 

6 000,00 3 300,00 Za kwotę 3 300,00 zł PG-PROJEKT Pracownia Projektowa Piotr Garbacik,  

ul. Ks. St. Brzóski 9A/16, 21-400 Łuków, wykonała dokumentację projektową dla 

zadania. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 17 grudnia 2019 r.  

W skład opracowania weszły: 

- mapa do celów opiniodawczych; 

- projekt budowlany; 

- przedmiar robót i kosztorys inwestorski; 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 

- projekt czasowej i stałej organizacji ruchu. 

Dokumentacja została przekazana do Zarządu Dróg miejskich celem dalszej realizacji. 
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6 

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 

Budowa ulic pomiędzy Alejami 

Kaczorowskiego i ul. Zagrodową w m. 

Łuków 

50 000,00 0,00 W dniu 22.08.2019 r. zawarta została umowa z Zakładem Usług Inżynieryjnych 

DROPLAN Andrzej Świerczewski, ul. Spółdzielcza 7/5, 21-400 Łuków,  

na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania z terminem realizacji  

do 30 grudnia 2019 r.  Zakres rzeczowy opracowania obejmował odcinek o długości 

ok. 158 m. Wykonawca nie opracował dokumentacji w 2019 r. 

 

7 

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 

Zagospodarowanie terenu Placu 

Narutowicza w Łukowie 

45 000,00 0,00 W dniu 09.07.2019 r. zawarta została umowa z firmą KONSTECH Konstrukcje 

Inżynierskie Konrad Skwarek, ul. Nowopijarska 3, 21-400 Łuków,  

na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania z terminem realizacji  

do 15 października 2019 r. Wykonawca nie opracował dokumentacji w 2019 r. 

 

8 

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 

 

Odbudowa części budynku gospodarczego 

wraz ze zmianą jego przeznaczenia na 

archiwum dokumentów urzędowych 

139 500,00 136 302,01 W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 2 maja 2019 r. 

podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych z firmą F.P.H RAMAR 

Rafał Gajowy z siedzibą w Łukowie. 

Plac budowy komisyjnie przekazano Wykonawcy w dniu 03.06.2019 r.  

Zakres zadania obejmował dokonanie rozbiórki budynku do poziomu fundamentów i 

odbudowę budynku o konstrukcji murowanej wraz z częściowym wykonaniem 

fundamentów, wykonaniem ścian zewnętrznych i wewnętrznych, dachu, montaż 

stolarki otworowej, warstw podłogowych, robót wykończeniowych, w tym 

instalacyjnych. 

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 12.12.2019 r. 

Kwota w wysokości 136 302,01 zł wykazana w kol. 4 stanowi końcowe 

wynagrodzenie Wykonawcy robót budowlanych. 

 

9 

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 

 

Budowa placu zabaw przy szkole 

podstawowej Nr 2 w Łukowie 

92 946,00 92 945,26 Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu nieograniczonego 

wybrano wykonawcę robót  budowlanych, firmę Active Line Marcin Taczalski z 

siedzibą w Kocku 

Plac budowy przekazano wykonawcy w dniu 17.06.2019 r. 

Zakres zadania obejmował budowę placu zabaw, tj. 

- zestaw sprawnościowo - zabawowy o konstrukcji ze stali nierdzewnej z elementami z 

tworzywa sztucznego wyposażony w wieżę zadaszoną i bez zadaszenia, zjeżdżalnię 

tubową, ściankę wspinaczkową, mostek linowy, stopnie i grzybki wejściowe, 
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- zestaw sprawnościowy o konstrukcji ze stali nierdzewnej z elementami z tworzywa 

sztucznego wyposażony linarium typu pajęczyna, kołyski balansującej, grzybków 

wiszących, ścianki wspinaczkowej, 

- urządzenie kołyszące na sprężynach typu dancer face to face, 

- huśtawka wahadłowa podwójna o konstrukcji ze stali nierdzewnej 

- huśtawka ważka pojedyncza na belce o konstrukcji ze stali nierdzewnej 

- tablica regulaminowa, 

- nawierzchnia bezpieczna 142,5m2 z gumowych mat przerostowych z podłożem pod 

trawnik 

- ogrodzenie panelowe ozdobne kolorowe dł. ok. 13,7m 

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 03.07.2019 r.  

Kwota w wysokości 92 945,26 zł wykazana w kol. 4 stanowi końcowe wynagrodzenie 

Wykonawcy robót budowlanych. 

10 

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 

 

Budowa placu zabaw przy szkole 

podstawowej Nr 3 w Łukowie 

90 000,00 89 996,33 Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu nieograniczonego 

wybrano wykonawcę robót  budowlanych, firmę Active Line Marcin Taczalski z 

siedzibą w Kocku 

Plac budowy przekazano wykonawcy w dniu 17.06.2019 r. 

Zakres zadania obejmował budowę placu zabaw, tj. 

- zestaw sprawnościowo - zabawowy o konstrukcji ze stali nierdzewnej z elementami z 

tworzywa sztucznego wyposażony w wieżę zadaszoną i bez zadaszenia, zjeżdżalnię 

tubową, ściankę wspinaczkową, mostek linowy, stopnie i grzybki wejściowe, 

- zestaw sprawnościowy o konstrukcji ze stali nierdzewnej z elementami z tworzywa 

sztucznego wyposażony linarium typu pajęczyna, kołyski balansującej, grzybków 

wiszących, ścianki wspinaczkowej, 

- urządzenie kołyszące na sprężynach typu dancer face to face, 

- huśtawka wahadłowa podwójna o konstrukcji ze stali nierdzewnej 

 



124 
 

- huśtawka ważka pojedyncza na belce o konstrukcji ze stali nierdzewnej 

- tablica regulaminowa, 

- nawierzchnia bezpieczna 147m2 z gumowych mat przerostowych z podłożem pod 

trawnik 

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 28.06.2019 r.  

Kwota w wysokości 89 996,33 zł wykazana w kol. 4 stanowi końcowe wynagrodzenie 

Wykonawcy robót budowlanych. 

11 

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 

 

Rozbudowa budynku dydaktycznego 

Szkoły Podstawowej Nr 5 o windę dla osób 

niepełnosprawnych 

391 000,00 11,00 Realizacja zadania w oparciu o zawartą umowę o roboty budowlane z wykonawcą tj. 

firmą FBR KAZANA Adrian Kazana z siedzibą Stanin 157B, 21-422 Stanin.  

W ramach realizacji zadania zakupiony został za 11,00 zł dziennik budowy. 

Plac budowy przekazano wykonawcy w dniu 31.10.2019 r. 

Wykonawca nie wykonał zadania w terminie umownym w 2019 roku.  

 

12 

Dz. 852 rozdz. 85295 § 6050 § 6330 

 

Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” 

w Łukowie, ul. Wyszyńskiego 10/16, 21-400 

Łuków 

168 00,00 166 211,43 W ramach realizacji zadania wykonano opracowanie dokumentacji 

technicznej na przebudowę lokalu użytkowego w istniejącym budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym z usługami z dostosowaniem dla potrzeb utworzenia i wyposażenia 

Klubu „Senior+”. Koszt opracowania dokumentacji technicznej przez firmę PG-

PROJEKT Pracownia Projektowa Piotr Garbacik wyniósł 8 000 zł. 

Kwota w wysokości 158 211,43 zł stanowi wynagrodzenie firmy PROMONT 

Bogdan Zabielski  z siedzibą w Łukowie, za wykonanie robót budowlanych związanych 

z przebudową lokalu użytkowego w istniejącym budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym z lokalami usługowymi wraz z dostawą wyposażenia dla potrzeb 

utworzenia i wyposażenia Klubu „Senior+”.   

Plac budowy przekazano wykonawcy w dniu 30.09.2019 r. 

Zakres zadania obejmował stworzenie klubu „Senior+” w tym Sali spotkań dla max. 

30 osób, łazienki z dwiema toaletami dla kobiet i mężczyzn, aneksu kuchennego, 

szatni oraz komunikacji przy jednoczesnym uwzględnieniu wymiany stolarki 

zewnętrznej, wygrodzenia z przestrzeni klubowej komunikacji do piwnicy, wymiany 

podłóg i ocieplenia stropu nad piwnicą, wykonania nowej instalacji elektrycznej, 
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wod.-kan. Oraz wentylacyjnej w lokalu, wykonania suchych tynków, sufitów 

podwieszanych i okładzin na ścianach oraz podłogach. 

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 04.12.2019 r.  

13 

Dz. 900 rozdz. 90005 § 6059 

 

Eko-energia w Mieście Łuków 

135 000,00 104 390,10 Za kwotę 90 860,10 zł firma AZEnergia Damian Dobrowolski, ul. Popiełuszki 48,  

21-400 Łuków, wykonała dokumentację projektową dla 214 instalacji fotowoltaicznych 

i 235 instalacji solarnych. Zakres zadania obejmował wykonanie m.in. opinii o 

możliwości wykonania instalacji, projektów technicznych instalacji oraz kosztorysów 

inwestorskich. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 20.09.2019 r. 

 

Za kwotę 13 530,00 zł firma EKO-GEO Consulting Marek Biłyk, ul. Noskowskiego 

3/2, 20-858 Lublin, opracowała studium wykonalności dla zadania. Zakres zadania 

obejmował wykonanie studium wykonalności projektu w zakresie dostawy i montażu 

instalacji solarnych i fotowoltaicznych. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 

26.09.2019 r. 

 

17 

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 

 

Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego 

w Łukowie w ulicach: Lewoncewicza, 

Graniczna, Tartaczna, Przemysłowa, 

Rodzinna. 

82 228,00 27,50 Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu nieograniczonego 

wybrano wykonawcę robót  budowlanych, firmę Elektro-Instal-Bud Usługi 

Elektryczne i Budowlane Krzysztof Niebrzegowski z siedzibą w Łukowie. 

Plac budowy przekazano wykonawcy w dniu 30.03.2019 r. 

Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 

oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem opraw LED w ulicach: 

- Lewoncewicza – obwód o długości 86m, 2 stanowiska słupowe, 

- Graniczna – obwód o długości 172m, 4 stanowiska słupowe, 

- Tartaczna – obwód o długości 137m, 3 stanowiska słupowe, 

- Przemysłowa – obwód o długości 145m, 4 stanowiska słupowe, 

- Rodzinna – obwód o długości 132m, 4 stanowiska słupowe, 

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 28.06.2019 r.  
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Za kwotę 27,50 zł zakupiono dzienniki budowy dla inwestycji. Wykonawca nie 

wykonał zadania w terminie umownym w 2019 roku.  

18 

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6057, § 6059 

 

Modernizacja instalacji oświetlenia 

ulicznego w Łukowie na energooszczędne 

2 448 700,00 0,00 Ze względu na toczące się postępowanie sądowe nie dokonano rozliczenia zadania  

w 2019 roku. 

 

19 

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 

 

Opracowanie dokumentacji na budowę 

oświetlenia ulicznego na ul. Warszawskiej w 

Łukowie 

23 370,00 23 370,00 Firma ELinvest Usługi Techniczne Lech Jaroszyński z siedzibą w Siedlcach za kwotę 

23 370,00 zł opracowała dokumentację techniczną budowy oświetlenia ulicznego. 

Dokumentacja techniczna zawiera: 

- projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami i opiniami – 6 egz. 

- projekt budowlany/uzgodnienie z GDDKiA Oddział Lublin/ 

- STWiORB – 3 egz. 

- kosztorys inwestorski – 3 egz. 

- przedmiar robót – 3 egz. 

Planowany termin realizacji przewidywał zakończenie zadania w roku 2018. Z uwagi 

na niewywiązanie się Wykonawcy zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 

30.04.2019 r.  

Kwota w wysokości 23 370,00 zł wykazana w kol. 4 stanowi końcowe wynagrodzenie 

Wykonawcy robót budowlanych. 

 

20 

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 

 

5000,00 4 850,00 Za kwotę 4 850,00 zł firma EL-PROJEKT Konrad Wereszczyński, Role 36e, 21-400 

Łuków, wykonała dokumentację projektową. 

Dokumentacja techniczna zawiera: 

-mapę d/c projektowych, 
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Opracowanie dokumentacji na rozbudowę 

oświetlenia ulicznego na ul. Nadrzecznej w 

Łukowie 

- projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami i opiniami – 6 egz. 

- STWiORB – 3 egz. 

- kosztorys inwestorski – 3 egz. 

- przedmiar robót – 3 egz. 

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 17.09.2019 r.  

Kwota w wysokości 4 850,00 zł wykazana w kol. 4 stanowi końcowe wynagrodzenie 

Wykonawcy robót budowlanych. 

21 

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6059 

 

Modernizacja instalacji oświetlenia 

ulicznego w Łukowie na energooszczędne-

Etap II 

25 285,00 25 245,00 Zadanie realizowane w cyklu trzy letnim. 

Za kwotę 11 100,00 zł firma EL-PROJEKT Konrad Wereszczyński, Role 36e, 21-400 

Łuków,  wykonała dokumentację projektową dla 412 stanowisk oświetleniowych. 

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 20.09.2019 r.  

Za kwotę 14 145,00 zł firma EKO-GEO Consulting Marek Biłyk, ul. Noskowskiego 3/2, 

20-858 Lublin, opracowała studium wykonalności dla zadania. Zadanie zostało 

zakończone i odebrane w dniu 21.11.2019 r.  

 

 

22 

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 

 

Rewitalizacja zdegradowanego obszaru 

miasta Łuków – Zalew Zimna Woda oraz 

budowa infrastruktury na cele społeczne. 

1 291 592,00 152 080,27 W trybie przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę robót budowlanych, firmę 

FAZPOL Stanisław Kapczuk z siedzibą w Łukowie. Przekazanie placu budowy 

nastąpiło w dniu 16.09.2019 r. Odbiór częściowy dokonany został w dniu 

09.12.2019r.  Kwota 152 047,27 zł przeznaczona została na częściowe wykonanie 

robót budowlanych związanych z przebudową linii nN i SN 15 kV wraz z budową 

infrastruktury. Za kwotę 33,00 zł dokonano zakupu dzienników budowy dla zadania. 

Termin realizacji zadania przedłużony został aneksem do dnia 12.03.2020 r. z uwagi 

braku możliwości zamówienia wyłączenia linii SN w celu przepięcia wybudowanych 

urządzeń. Końcowe rozliczenie nastąpi w 2020 r. 

 

23 Dz. 900 rozdz. 90095 § 6057 § 6059 6 614 117,74 3 637 930,76 Zadanie realizowane w cyklu trzy letnim. 

§ 6057 
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Odnowa zdegradowanej przestrzeni 

miejskiej prowadząca do rozwiązania 

zdiagnozowanych problemów społecznych 

w mieście Łuków 

Kwota 416,50 zł. stanowi wysokość dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 

– 2020 dla zadania inwestycyjnego „Odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej 

prowadząca do rozwiązania zdiagnozowanych problemów społecznych w mieście 

Łuków” na działania informacyjno – promocyjne, tj. za wykonanie tablicy 

informacyjnej o realizacji projektu ze środków zewnętrznych. 

Kwota 2 346 388,05 zł. stanowi zapłatę za częściowe wykonanie robót budowlanych 

będących robotami kwalifikowanymi w ramach realizacji projektu przy udziale 

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

§ 6059 

Kwota 49,00 zł. stanowi wysokość dotacji celowej ze środków budżetu państwa dla 

zadania inwestycyjnego „Odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej prowadząca do 

rozwiązania zdiagnozowanych problemów społecznych w mieście Łuków” na działania 

informacyjno – promocyjne, tj. za wykonanie tablicy informacyjnej o realizacji projektu 

ze środków zewnętrznych. 

Kwota 276 045,66 zł. stanowi wysokość dotacji celowej ze środków budżetu państwa 

dla zadania inwestycyjnego „Odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej prowadząca 

do rozwiązania zdiagnozowanych problemów społecznych w mieście Łuków” na 

wykonanie robót budowlanych związanych z rewitalizacją terenu oraz budową 

infrastruktury technicznej, tj. zapłata za częściowe wykonanie robót budowlanych w 

ramach realizacji projektu przy udziale dofinansowania ze środków zewnętrznych. 

Kwota 137,20 zł. stanowi zapłatę ze środków własnych Miasta Łuków za wykonanie 

tablicy informacyjnej o realizacji projektu ze środków zewnętrznych. 

Kwota 842 094,52 zł. stanowi zapłatę ze środków własnych Miasta Łuków za 

wykonane roboty budowlane. 

Kwota 34 777,00 zł stanowi wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych. 

24 

Dz. 926 rozdz. 92605 § 6050 

 

Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy 

ul. 700-lecia w Łukowie 

121 000,00 0,00 Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 

ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 na podstawie 

umowy z dnia 06.08.2019 r. Nr 2019/0185/1128/SubA/DIS/OSA oraz Aneksu nr 1 z 

dnia 05.11.2019 r. w kwocie 49 100,00 zł . 

Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu nieograniczonego 

wybrano wykonawcę robót  budowlanych, firmę ABC EDUKACJA ZAOPATZENIE 

PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Rafał Biegaj z siedzibą w Małkini Górnej 
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Plac budowy przekazano wykonawcy w dniu 21.10.2019 r. 

Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych otwartych stref aktywności 

w wariancie rozszerzonym, tj. 

- zestaw sprawnościowy składający się z wieży, przejścia linowego, wejścia „grzybki”, 

ścianki wspinaczkowej, podestu i ślizgu, 

- zestaw sprawnościowy w kształcie graniastosłupa wyposażony w następujące 

elementy: linę do wspinania, drążek do zwisów, kratownicę z lin, drabinkę z rurek 

metalowych, ściankę wspinaczkową, pajęczynę poziomą sześciokątną z lin, 

- zestaw sprawnościowy składający się ze ścianki wspinaczkowej, linarium tuby i grzybków, 

- huśtawka bocianie gniazdo o konstrukcji z rur stalowych ocynkowanych malowanych 

proszkowo, 

- biegacz wolnostojący, 

- jeździec wolnostojący, 

- wioślarz wolnostojący, 

- wahadło podwójne, 

- wyciąg górny + wyciskanie siedząc, 

- orbitrek wolnostojący, 

- motyl integracyjny, 

- twister + steper, 

- tablica regulaminowa, tablica informacyjna, 

- ławka parkowa, 

-  stół do gry w szachy, 

- stół do piłkarzyków wykonany z betonu B30 płukanego, 
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- stojak na rowery, 

- nawierzchnia trawiasta 315m2, 

- nawierzchnia piaszczysta 157m2, 

- ogrodzenie panelowe dł. ok. 58mb, 

- nasadzenia - 8 szt. 

Zadanie nie zostało rozliczone w roku 2019 z uwagi na niewywiązanie się Wykonawcy 

z terminu umownego określonego na 09.12.2019 r. 

25 

Dz. 926 rozdz. 92605 § 6050 

 

Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy 

ul. Stawki w Łukowie 

124 000,00 0,00 Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 

ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 na podstawie 

umowy z dnia 06.08.2019 r. Nr 2019/0185/1128/SubA/DIS/OSA oraz Aneksu nr 1 z 

dnia 05.11.2019 r. w kwocie 50 000,00 zł . 

Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu nieograniczonego 

wybrano wykonawcę robót  budowlanych, firmę ABC EDUKACJA ZAOPATZENIE 

PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Rafał Biegaj z siedzibą w Małkini Górnej 

Plac budowy przekazano wykonawcy w dniu 21.10.2019 r. 

Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych otwartych stref aktywności 

w wariancie rozszerzonym, tj. 

- zestaw sprawnościowy składający się z wieży, przejścia linowego, wejścia „grzybki”, 

ścianki wspinaczkowej, podestu i ślizgu, 

- zestaw sprawnościowy w kształcie graniastosłupa wyposażony w następujące 

elementy: linę do wspinania, drążek do zwisów, kratownicę z lin, drabinkę z rurek 

metalowych, ściankę wspinaczkową, pajęczynę poziomą sześciokątną z lin, 

- zestaw sprawnościowy składający się ze ścianki wspinaczkowej, linarium tuby i grzybków, 

- huśtawka bocianie gniazdo o konstrukcji z rur stalowych ocynkowanych malowanych 

proszkowo, 

- biegacz wolnostojący, 

- jeździec wolnostojący, 
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- wioślarz wolnostojący, 

- wahadło podwójne, 

- wyciąg górny + wyciskanie siedząc, 

- orbitrek wolnostojący, 

- motyl integracyjny, 

- twister + steper, 

- tablica regulaminowa, tablica informacyjna, 

- ławka parkowa – 4 szt., 

-  stół do gry w szachy, 

- stół do piłkarzyków wykonany z betonu B30 płukanego, 

- stojak na rowery, 

- nawierzchnia trawiasta 337m2, 

- nawierzchnia piaszczysta 145m2, 

- ogrodzenie panelowe dł. ok. 68mb, 

- nasadzenia - 8 szt. 

Zadanie nie zostało rozliczone w roku 2019 z uwagi na niewywiązanie się 

Wykonawcy z terminu umownego określonego na 09.12.2019 r. 
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6.3 POLITYKA SPOŁECZNA 

6.3.1. Klub Seniora 

Miasto Łuków w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji  

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie kontynuowało w 2019 roku realizację projektu pn. 

„Klub Seniora w Łukowie”, którego celem jest zwiększona dostępność do wysokiej jakości 

usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb grupy 40 osób (20 kobiet,  

20 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym z terenu Łukowa i realizowanie w nim oferty zajęć adekwatnych do potrzeb 

i oczekiwań osób starszych. 

Uczestnicy projektu w 2019 roku skorzystali z bezpłatnych form wsparcia w postaci: 

– zajęć artystycznych (544 h), 

– zajęć kulinarnych (544 h), 

– zajęć sportowych (272 h), 

– zajęć z jogi (68 h), 

– kursu dbałości o wygląd (64 h), 

– zajęć z przedsiębiorczości (152 h), 

– poradnictwa prawnego (doradztwo grupowe – 52 h, doradztwo indywidualne – 105 h), 

– poradnictwa psychologicznego (94 h), 

– zajęć informatycznych (722 h), 

– jednodniowej wycieczki integracyjnej do Nałęczowa i Kazimierza Dolnego, 

– spotkania okolicznościowego dla członków Klubu Seniora, ich rodzin i zaproszonych gości, 

– wspólnego wyjścia do kina. 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 

nr umowy o dofinansowanie: 53.RPLU.11.02.00-06-0023/18-00. 

 

6.3.2. Klub Senior+ 

Miasto Łuków w 2019 roku złożyło ofertę na zadanie pn. „Utworzenie i wyposażenie 

Klubu „Senior+” w Łukowie, ul. Wyszyńskiego 10/16” w ramach rządowego Programu 

Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 Moduł 1, którego celem jest 

zwiększona aktywność seniorów w życiu społecznym. 

W związku z zakwalifikowaniem oferty Miasta Łuków do otrzymania dofinansowania 

zadania, w dniu 19 lipca 2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Lubelskim 

a Miastem Łuków na realizację inwestycji. 
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W ramach realizacji zadania, obejmującego przebudowę z adaptacją pomieszczeń 

lokalu użytkowego o pow. 87,90 m2, utworzona została placówka spełniająca minimalny 

standard określony w Programie. Klub „Senior+” w Łukowie posiada: 

– ogólnodostępne pomieszczenie pełniące funkcję sali spotkań, wyposażone w stoły i krzesła, 

– aneks kuchenny wyposażony w sprzęty oraz urządzenia i naczynia do przygotowania 

i spożycia posiłku, 

– wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów i łazienkę. 

W dniu 18 grudnia 2019 r. Rada Miasta Łuków podjęła Uchwałę nr XVIII/152/2019 

w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Łukowie. Klub „Senior+” prowadzony jest przez 

Miasto Łuków i działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łukowie. Utworzona 

placówka jest ośrodkiem wsparcia dla minimum 30 seniorów – osób nieaktywnych zawodowo 

w wieku 60+. 

Całkowity koszt zadania publicznego to: 158 211,43 zł (brutto), w tym kwota dotacji: 

126 569,14 zł (80%), środki finansowe własne: 31 642,29 zł (20%). 

 

6.3.3. Maluch+ 

Miasto Łuków w 2019 roku złożyło ofertę na zadanie pn. „Utworzenie w 2020 r. 

48 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie 

wydatków inwestycyjnych: budowa budynku żłobka miejskiego oraz zakup pierwszego 

wyposażenia, z lokalizacją na dz. nr 8453/6 w Łukowie” w ramach Resortowego programu 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020, moduł 1a. 

Inwestycja obejmuje budowę wolnostojącego, parterowego żłobka miejskiego 

w Łukowie o powierzchni użytkowej 367,89 m2 dostosowanego do potrzeb osób 

niepełnosprawnych oraz zakup pierwszego wyposażenia. 

Założenia funkcjonalne: 

– 2 sale dla grup liczących 24 dzieci, dysponujące węzłem sanitarnym, 

– pomieszczenia administracyjno – biurowe: gabinet dyrektora, pomieszczenie socjalne, 

– pomieszczenie logopedy, 

– szatnia dla dzieci, 

– 2 toalety dla personelu, 

– toaleta dla osób niepełnosprawnych, 

– pomieszczenie porządkowe, 

– pomieszczenie techniczne – węzeł cieplny, 
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– zaplecze kuchenne składające się z pomieszczenia rozdzielni posiłków dostarczanych 

w ramach cateringu, zmywalni naczyń oraz magazynu, 

– ciągi komunikacyjne, 

– kompletne wyposażenie pomieszczeń, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, 

wyposażenie kuchenne, wyposażenie pralnicze, zabawki, sprzęt administracyjno – biurowy 

oraz pomoce do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. 

Nowo utworzony żłobek będzie pierwszą, prowadzoną przez Miasto Łuków instytucją opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3. Dzięki inwestycji zostanie utworzonych 48 nowych miejsc 

w żłobku. 

Całkowity koszt realizacji zadania to: 1 980 000,00 zł (brutto), w tym kwota dotacji: 

1 584 000,00 zł (80%), środki finansowe własne: 396 000,00 zł (20%). 

 

6.3.4  Rodzina 

Wydział Spraw Społecznych w ramach polityki społecznej  realizował zadania Państwa 

dotyczące szerokorozumianej polityki prorodzinnej jako zdania rządowe zlecone samorządom 

ustawami oraz zadania własne. 

 

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”  
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Realizując powyższe zadania w 2019 roku ogółem rodzinom wypłacono 36 693 196,79 złotych 

w tym: 40 899 świadczeń rodzinnych na kwotę  8 888 349,53 - złotych z tego: 

 24473 zasiłki rodzinne na kwotę     - 2 694 717,53 zł 

 7520 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę   - 1 065 188,00 zł 

 9338 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę    - 1 769 029,00 zł 

 1201 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę     - 2 050 784,00 zł 

 24 zasiłków dla opiekuna na kwotę      - 14 880,00 zł 

 410 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę    - 253 580,00 zł 

 217 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę - 217 000,00 zł 

 714 świadczeń rodzicielskich      - 704 171,00 zł 

 2 jednorazowe świadczenia z tyt. urodzenia się żywego dziecka  - 8 000,00 zł 

 2660 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę   -1 083 094,55 zł 

 51483 świadczenia wychowawcze na kwotę   - 25 740 963,73 zł 

 633 świadczenia „dobry start” na kwotę     -1 089 750,00 zł 

Ponadto w 2018 r. wypłacono ogółem 151 dodatków energetycznych na kwotę 2 038,98 zł  

w tym: 

 78 dodatków dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez 1 osobę na kwotę 

886,36 zł. 

 73 dodatki dla gospodarstwa domowego składającego się od 2 do 4 osób na kwotę 

1 152,62 zł. 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki wysokość dodatku energetycznego dla 

gospodarstwa domowego wynosi: od 1.01 - 30.04.2019r.  od 1.05 - 31.12.2019r 

 prowadzonego przez osobę samotną - 11,35 zł/miesiąc  -11,37 zł/miesiąc 

 składającego się z 2 do 4 osób - 15,77 zł/miesiąc  -15,80 zł/miesiąc 

 składającego się z co najmniej 5 osób - 18,92 zł/miesiąc  -18,96 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 2019 roku przeprowadzono 191 

postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem 76 decyzji administracyjnych w tym 

66 potwierdzających prawo do świadczeń, 0 decyzji odmownych, 8 decyzji umarzających,  

2  decyzje wygaszające. Wydano 15 postanowień korygujących okres ubezpieczenia oraz dane 

świadczeniobiorcy. Podejmowanie decyzji następuje w oparciu o informacje zawarte  
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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. 

 

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 3166 dodatków na kwotę 505 112,33,- złote  

w tym na lokale: 

 spółdzielcze własnościowe i lokatorskie 1571 dodatków na kwotę 228 083,07,-zł 

 komunalne 767 dodatków na kwotę 134 455,32,-zł 

 wspólnot mieszkaniowych 492 dodatki na kwotę 81 745,69,-zł 

 pozostałe 336 dodatków na kwotę 60 828,25,-zł 
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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 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 publiczny, 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 pięć żłobków, jeden 

jest prowadzony przez Spółkę Jawną MarBet Marek Piasecki, Beata Piasecka przy  
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ul. Przemysłowej 22A, a trzy przez osoby fizyczne  ul. Bolesława Prusa 3A i Wilczyńskiego 

21 oraz Jana Pawła II 37 i jeden żłobek prowadzony przez Gminę Łuków przy ul. Świderskiej 

12A 

 

6.4  Edukacja 

Akty prawne, na których opierała się praca Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu 

Miasta Łuków w 2019 roku : 

• Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;  

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego; 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;  

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe; 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe;  

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela;  

• Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie; 

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                                  

i o wolontariacie;  

• Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej;  

• Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej;  

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych; 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy; 

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

publicznej;  

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; 

• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej; 

• Statut Miasta Łuków; 

• Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Miasta Łuków z dnia 27 marca 2019 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; 
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• Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Miasta Łuków z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto 

Łuków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia                     

1 września 2019 roku; 

• Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Miasta Łuków z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów 

oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania                            

i wykorzystania; 

• Uchwała Nr XVI/135/2019 Rady Miasta Łuków z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie 

regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach 

prowadzonych przez Miasto Łuków; 

• Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Miasta Łuków z dnia 24 września 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łuków z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2020 r.  

• 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,                          

a także wytyczne i procedury niezbędne do realizacji zadań wydziału. 

 

Najważniejsze działania w zakresie edukacji w 2019 roku 

W dniu 10 maja 2019 r. odbyły się dwa konkursy, które miały na celu wyłonienie 

dyrektorów szkół podstawowych, tj. dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa 
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Piłsudskiego w Łukowie oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. gen Władysława 

Sikorskiego w Łukowie. Konkursy zostały poprzedzone ogłoszeniem Burmistrza Miasta 

Łuków - Zarządzenie Nr 54/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów 

na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Łuków oraz przyjęcia regulaminu konkursu. Na podstawie 

przeprowadzonych konkursów zostali wyłonieni kandydaci na dyrektorów: Szkoły 

Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 5. Burmistrz Miasta Łuków w dniu 30 sierpnia 

2019 r. powierzył Panu Zenonowi Lendzionowi funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3  

w Łukowie na okres 5 lat szkolnych to jest od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r. oraz 

Pani Iwonie Kmieć funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie na okres 5 lat 

szkolnych to jest od  1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r. 

 

Najważniejsze działania w zakresie edukacji w 2019 r. 

W dniu 30 września 2019 r. został rozwiązany stosunek pracy na mocy porozumienia 

stron z Dyrektorem Przedszkola Miejskiego nr 2 w Łukowie. Burmistrz Miasta Łuków wydał 

Zarządzenie Nr 132/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie odwołania Pani Ewy Siedleckiej 

ze stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Łukowie. Jednocześnie Burmistrz 

powierzył pełnienie obowiązków Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Łukowie Pani 

Agacie Zabielskiej na okres 10 miesięcy - tj. od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 lipca 

2020 r. (Zarządzenie Nr 137/2019 z dnia 1 października 2019 r.). 

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

Nauczyciela oraz w oparciu o regulamin określający 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 łącznie 20 zarządzeń 

w tym zakresie.  

Prowadzono sprawy urlopów wypoczynkowych 10 dyrektorów szkół i przedszkoli -  

w oparciu o plan urlopów.  
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Burmistrz Miasta Łuków 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 osiągniecia dydaktyczno-wychowawcze zostały wręczone 

nauczycielom podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej.  

Przyznano 4 nagrody jubileuszowe dyrektorom placówek oświatowych za wieloletnią 

pracę. 

W 2019 r. dokonano w porozumieniu z Lubelskim Kuratorem Oświaty w Lublinie oceny 

pracy Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie.  

Burmistrz Miasta udzielił w 2019 roku dyrektorom jednostek organizacyjnych miasta 

Łuków, nie posiadających osobowości prawnej, działających w zakresie oświaty 

pełnomocnictw do jednoosobowego działania. Pełnomocnictwa zostały udzielone na podstawie 

Zarządzeń Burmistrza Miasta Łuków. Udzielono łącznie 14 pełnomocnictw (dyrektorom 

jednostek oświatowych, nauczycielom zastępującym dyrektora na czas nieobecności oraz 

nauczycielom pełniącym obowiązki dyrektora).  

W 2019 r. do Burmistrza Miasta Łuków wpłynęły 3 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 150/2019 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy  

na stopień nauczyciela mianowanego. Wydane zostały 3 decyzje administracyjne – Akty 

nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Decyzje zostały wydane  

w ustawowym terminie, nie odnotowano odwołań 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 

0,8% 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 powyższy cel zostały określone w Zarządzeniu  

Nr 20/2019 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 1 lutego 2019 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 2019 roku. Do dnia 31 marca 2019 r. dyrektorzy szkół i przedszkoli złożyli 
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sprawozdania z wykorzystania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli za rok 

poprzedni. 

Burmistrz Miasta Łuków wraził zgodę na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla                  

2 uczniów łukowskich szkół podstawowych, na podstawie zapisów ustawy Prawo oświatowe 

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

orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania wydanych przez Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną w Łukowie. Ponadto Burmistrz Miasta Łuków wydał 4 zgody na zorganizowanie 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na podstawie opinii o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka.  

W roku 2019 została przeprowadzona rekrutacja dzieci do przedszkoli miejskich oraz 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020. Rekrutacja 

została przeprowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego – Zarządzenie Nr 4/2019 

Burmistrza Miasta Łuków z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie elektronicznego naboru dzieci 

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Miasto Łuków oraz w oparciu o podpisaną umowę z firmą Vulcan Sp. z. o. o. Rekrutacja była 

prowadzona zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1148 ze zm.) oraz Uchwałą 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 5/2019 

Burmistrza Miasta Łuków z dnia 15 stycznia 2019 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 

2019/2020. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, kandydaci 

przyjmowani byli na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe 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 punktów  

w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łuków. Rekrutacja do klas  
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I szkół podstawowych prowadzona była na podstawie Zarządzenia Nr 6/2019 Burmistrza 

Miasta Łuków z dnia 15 stycznia 2019 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 została przekazana  

w październiku 2019 r. do Lubelskiego Kuratora Oświaty.  

Zadaniem realizowanym w 2019 roku była również kontrola obowiązku szkolnego  

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

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

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

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

W wymienionym okresie wszyscy zobowiązani uczniowie realizowali obowiązek szkolny lub 

nauki. 

W roku szkolnym 2018/2019 na bieżąco kontrolowana była realizacja obowiązku 

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

W październiku 2019 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 2018/2019. Sprawozdanie zostało przyjęte na sesji Rady Miasta Łuków. 

Burmistrz Miasta Łuków w dniu 25 października 2019 r. podpisał porozumienie  

w sprawie określenia sposobu udzielania świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej  

z podmiotem leczniczym z NZOS „DENTICA” z siedzibą w Łukowie ul. Sienkiewicza 7A,  

21-400 Łuków. Porozumienie określa sposób organizacji udzielania świadczeń z zakresu 

świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, 

profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku 

życia – określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części 

dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla 

dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, współpracę lekarza dentysty  

z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem 

szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki 
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próchnicy zębów u uczniów. Opieką stomatologiczną objęci są uczniowie ze szkół 

podstawowych, dla których Miasto Łuków jest organem prowadzącym tj.  

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny (Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Grzegorza 

Piramowicza);  

2) Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. Stanisława 

Konarskiego;  

3) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego; 

4) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bronisława Chącińskiego; 

5) Szkoła Podstawowa nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego.  

Podjęta Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Miasta Łuków z dnia 27 marca 2019 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, a 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, a także 

tygodniowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek 

przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6–letnie i dzieci młodsze  

na poziomie 25 godzin.  

Uchwała Nr XVI/135/2019 Rady Miasta Łuków z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie 

regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach 

prowadzonych przez Miasto Łuków, została podjęta w związku ze zmienionymi przepisami 

prawnymi zawartymi w ustawie Karta Nauczyciela. Wprowadzono minimalną kwotę dodatku 

dla nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy w wysokości 

co najmniej 300 złotych. W niniejszym regulaminie wysokość dodatków funkcyjnych, w tym 

dodatku za wychowawstwo dostosowano do aktualnych przepisów prawnych ustawy Karta 

Nauczyciela orz rozporządzenia w tym zakresie. Regulamin wynagradzania nauczycieli został 

dostosowany do nowego ustroju szkolnego.  

Zgodnie z art. 210 i art. 217 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60 z późn. zm.) Rada Miasta Łuków podjęła 

Uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, na okres  
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od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Postanowienia ww. uchwały przestały 

obowiązywać od dnia 1 września 2019 r., co w konsekwencji oznaczało konieczność ustalenia 

na nowo sieci szkół podstawowych. Od 1 stycznia 2019 r., do ustalenia planu sieci szkół oraz 

określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, zastosowanie mają przepisy 

art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. 

zm.), w brzmieniu nadanym ww. ustawą z 22 listopada 2018 r. W związku z powyższym 

podjęto Uchwałę Nr VI/43/2019 Rady Miasta Łuków z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łuków 

oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 

roku. 

Baza danych oświatowych prowadzona była w zakresie wynikającym z ustawy z dnia  

15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej (Dz. U z 2019 r., poz. 1942). 

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

dla których organem prowadzącym jest Miasto Łuków. Jednostka samorządu terytorialnego 

w roku 2019 na bieżąco wywiązywała się z nałożonych zadań i obowiązków dotyczących 

uzupełniania danych w bazie systemu informacji oświatowej.   

Z dniem 1 marca 2019 r. przestał funkcjonować tzw. stary system informacji oświatowej. 

Od tego momentu jedynym źródłem danych o systemie oświaty jest zmodernizowany system 

informacji oświatowej, tzw. nowe SIO. 

Dane zgromadzone w nowym SIO, wg stanu na dzień 30 września 2019 r., stanowiły 

podstawę do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020. Miasto Łuków 

czuwało, aby w nowym SIO znajdowały się kompletne i zgodne ze stanem faktycznym dane 

o uczniach i nauczycielach oraz dbało o właściwą jakość danych, a także o bieżącą aktualizację 

bazy. Ponieważ w podziale algorytmicznym subwencji to głównie liczba uczniów łącznie 

z danymi dziedzinowymi oraz liczba etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego decyduje o ostatecznej kwocie przyznanej subwencji, to na weryfikację tych 

danych nałożono szczególny nacisk. 

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

oświatowe prowadzi ewidencję szkół i placówek niepublicznych. W 2019 r. na terenie tutejszej 

jednostki samorządu terytorialnego funkcjonowało 9 niepublicznych placówek, w tym 

8 przedszkoli i jedna szkoła podstawowa. 

Poniższa tabela przedstawia liczbę szkół i placówek publicznych i niepublicznych wraz                       

z ogólną liczbą dzieci w roku szkolnym 2019/2020, według stanu na dzień 30 września 2019 r. 
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Lp. Nazwa placówki  Ogólna 

liczba dzieci 

1 Przedszkole Integracyjne nr 1 w Łukowie 103 

2 Przedszkole Miejskie nr 2 w Łukowie 115 

3 Przedszkole Miejskie nr 3 w Łukowie 140 

4 Przedszkole Miejskie nr 4 Fantazja w Łukowie 135 

5 Przedszkole Miejskie nr 6 w Łukowie 147 

6 Przedszkole Miejskie nr 7 Szczęśliwa Siódemka w Łukowie 132 

7 Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 5 w Łukowie 89 

8 Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Bajkowy Raj 

z Oddziałami Integracyjnymi 

102 

9 Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca 44 

10 Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr 

Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo 

26 

11 Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek 81 

12 Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA 135 

13 Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Katarzyna Jakubiak 103 

14 Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” 19 

15 Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Wesoła Nutka 46 

                        Razem przedszkola publiczne i niepubliczne 1417 

16 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łukowie Szkoła Podstawowa nr 1  974 

17 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie 364 

18 Szkoła Podstawowa nr 3 w Łukowie 129 

19 Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie    575 

20 Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie 703 

21 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w 

Łukowie 

23 

                   Razem szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne 2768 

 

Według danych na dzień 30.09.2019 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Miasto Łuków zatrudnionych było 375 nauczycieli, którzy realizowali łącznie 348,17 

nauczycielskich etatów przeliczeniowych. Poniższe zestawienie ilustruje wymiar zatrudnienia  

w podziale na stopień awansu zawodowego nauczycieli. 
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Wyszcze-

gólnienie 

Stopień awansu zawodowego nauczyciela  

Razem bez  

stopnia 
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Liczba osób 2 12 54 57 250 375 

Liczba 

etatów 
0,36 10,39 50,84 50,82 235,76 348,17 

 

Dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania szkół i przedszkoli zatrudnieni są 

pracownicy administracji i obsługi, którzy są niezbędnym uzupełnieniem kadry 

nauczycielskiej. Liczba pracowników niepedagogicznych w roku 2019 wyniosła 176 osób. 

W związku z wejściem w życie, od dnia 1 stycznia 2019 r. przepisów zawartych w art. 35 

ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, które 

obligują podmioty dotowane do osobnego rozliczania środków, które otrzymują dotację na 

kształcenie dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, Rada Miasta Łuków 

podjęła Uchwałę nr VIII/68/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania 

i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zmieniając tym samym poprzednio 

obowiązującą uchwałę, w celu dostosowania jej do wymogów obecnych przepisów.  

Miasto Łuków w roku 2019 udzieliło dotacji dla 8 niepublicznych przedszkoli oraz jednej 

niepublicznej szkoły podstawowej. Łączna kwota dotacji wyniosła 7 295 817,35 zł. 

Zestawienie planu i jego wykonania z dotacji podmiotowej w roku 2019 dla 

niepublicznych placówek przedstawia się następująco: 

 

Dział Rozdz. Przeznaczenie dotacji 
Kwota dotacji 

Plan Wykonanie 

801 80101 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Przysposabiającymi do Pracy  
200 852,10 200 852,10 

801 80110 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Przysposabiającymi do Pracy  
50 191,68 50 191,68 

801 80104 
Niepubliczne Przedszkole Sióstr 

 Nazaretanek 
790 536,00 790 535,39 

801 80104 
Niepubliczne Przedszkole „Jaś  

i Małgosia” 
222 131,16 222 131,16 
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801 80104 
Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy 

Raj” 
565 405,17 565 405,17 

801 80104 
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne 

KOALA 
1 126 026,21 1 126 026,21 

801 80104 Niepubliczne Przedszkole Integracyjne 720 803,17 720 803,17 

801 80104 
Niepubliczne Przedszkole Muzyczne 

„Wesoła Nutka” 
388 654,96 388 654,96 

801 80104 

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne 

Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. 

Wincentego a Paulo 

182 392,00 182 391,60 

801 80104 
Niepubliczne Przedszkole Mały 

Odkrywca 
362 495,00 362 490,77 

801 80149 
Niepubliczne Przedszkole Językowe 

„Bajkowy Raj” 
814 959,33 814 959,33 

801 80149 Niepubliczne Przedszkole Integracyjne 1 063 860,00 1 063 859,24 

801 80149 
Niepubliczne Przedszkole Muzyczne 

„Wesoła Nutka” 
52 804,64 52 804,64 

801 80149 

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne 

Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. 

Wincentego a Paulo 

156 520,00 156 519,02 

801 80149 
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne 

KOALA 
294 739,00 294 738,72 

801 80149 
Niepubliczne Przedszkole Mały 

Odkrywca 
12 393,90 12 393,90 

801 85404 
Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy 

Raj” 
82 216,00 82 215,99 

801 85404 
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne 

KOALA 
36 582,00 36 581,22 

801 85404 Niepubliczne Przedszkole Integracyjne 133 657,00 133 624,80 

801 85404 
Niepubliczne Przedszkole Muzyczne 

„Wesoła Nutka” 
6 382,08 6 382,08 
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801 85404 

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne 

Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. 

Wincentego a Paulo 

27 475,00 27 469,64 

801 80149 
Niepubliczne Przedszkole Mały 

Odkrywca 
4 786,56 4 786,56 

   7 295 862,96 7 295 817,35 

 

Zgodnie z art. 53 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na dofinansowanie zadań               

w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym  

do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jednostka samorządu 

terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Przepisy prawne określające 

zasady naliczania i rozliczania dotacji zostały zawarte w rozdziale 6 ustawy z dnia  

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) oraz 

akcie wykonawczym do ustawy: Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

14 grudnia 2017 r w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej                

z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego   

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2425). 

Miasto Łuków w roku 2019 otrzymało dotację celową na dofinansowanie zadań 

w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości  1 464 732,00 zł. Dotacja ta została 

wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w całości do końca roku budżetowego.  

Subwencja oświatowa na rok 2019 zgodnie z pismem Ministra Finansów 

nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13.02.2019 r., wynosiła 25 241 720,00 zł i została podzielona 

zgodnie z Metryczką subwencji oświatowej na rok 2019 r.  

W związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2019 r. 

oraz wprowadzeniem świadczenia dla stażystów na start, dokonano podziału dodatkowej kwoty 

subwencji oświatowej w wysokości 501 446,00 zł przyznanej na podstawie pisma Ministra 

Finansów nr ST35.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 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.  

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnzsgi4dk
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W 2019 r. złożono następujące wnioski o zwiększenie części oświatowej subwencji 

ogólnej z 0,4% rezerwy: 

1. wniosek z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne  

do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych 

szkołach podstawowych na kwotę 85 512,00 zł. Przyznana kwota dofinansowania 

wyniosła 44 826,00 zł i przydzielona została zgodnie ze złożonym wnioskiem dla 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. G. Piramowicza w Łukowie. 

2. wniosek z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście 

liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczania 

algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. Przyznana kwota  

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

34 571,00 zł. 

3. wniosek z tytułu dofinasowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla 

zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących  

na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 

lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela. Przyznana kwota 

dofinasowania wyniosła 25 098,00 zł. 

Zgodnie z art. 30a Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) do dnia 20 stycznia 

2020 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 2019 wysokości średnich wynagrodzeń ustalono kwotę 

różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w 2019 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 2019, w placówkach 

prowadzonych przez Miasto Łuków i wypłacona została w terminie do dnia 31 stycznia 2020 

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.  
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Łączna kwota wypłaconego jednorazowego dodatku uzupełniającego za rok 2019 dla 

wszystkich szkół i przedszkoli wyniosła 802,34 zł. 

Programy rządowe realizowane przez wydział 

Program podręcznikowy 

 Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne  

i ćwiczeniowe jest realizowana na podstawie art. 55 ustawy z dnia 27 października 2017 r.  

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) oraz rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej  

na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r. 

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne  

i ćwiczeniowe wyniosła w 2019 roku 234 714,07 zł. Z programu korzystało 6 szkół 

podstawowych  w których uczy się 2774 uczniów. 

 Ponadto wykorzystano 1% kosztów obsługi zadania w wysokości 2 391,48 zł.  

Z pozyskanych środków zakupiono dla Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu materiały  

i akcesoria biurowe oraz niszczarkę. 

Wyprawka szkolna 

 Rządowy program pomocy uczniom w 2019 „Wyprawka szkolna” był realizowany na 

podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych 

warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów 

edukacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1342).  

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, 
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Program dotyczył uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do klas szkół 

ponadpodstawowych. W programie „Wyprawka szkolna” uczestniczyło 6 szkół 

ponadpodstawowych. Z programu skorzystało 79 uczniów z orzeczeniami o potrzebie 

kształcenia specjalnego,  którym zostały zwrócone środki pieniężne za zakup podręczników  

na łączną kwotę 22 487,61 zł.  

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół. 

 Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół jest realizowany na podstawie art. 39 i 39a 

ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. 

zm.). W roku 2019 zostało zawartych 35 umów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych  

na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół. Na podstawie zawartych umów 

wydatkowano 35 020,53 zł. 

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek realizowane było również 

na podstawie 2 porozumień zawartych z Powiatem Łukowskim. Na podstawie zawartych 

porozumień wydatkowano 4 168,50 zł. 

Młodociani 

 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika jest realizowane  

na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1148 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). 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika na naukę zawodu  

i przyuczenie do wykonywania określonej pracy przyznawane jest po spełnieniu określonych 

warunków.  

W roku 2019 wydano 34 decyzje przyznające dofinansowanie kosztów kształcenia 

młodocianego pracownika na łączną kwotę 186 003,96 zł.   

Wydano 21 decyzji przyznających dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego 

pracownika z tytułu nauki zawodu na łączną kwotę 142 061,96 zł oraz 13 decyzji przyznających 

dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika z tytułu przyuczenia  

do zawodu na łączną kwotę 43 942,00 zł. 

 

6.4.1  Program „Posiłek w szkole i w domu” 

 Rządowy program  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 był realizowany  

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji 

modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego 
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wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe  

w  zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację 

stołówek i miejsc spożywania posiłków. 

W programie „Posiłek w szkole i w domu” uczestniczyło 4 szkoły podstawowe tj.: 

Zespół Szkolno – Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 1,  

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi,  

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi,  

Szkoła Podstawowa nr 5.  

Łączna kwota wsparcia dla szkół wyniosła 247 476,53 zł. Kwota dotacji stanowiła 

197 981,22 zł i została rozdysponowana zgodnie ze złożonymi wnioskami dla szkół 

podstawowych w następujących kwotach: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 1 – 80 000,00 zł, 

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 26 256,00 zł, 

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi – 12 000,00 zł, 

Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie – 79 725,22 zł. 

Wkład własny pochodzący z budżetu Miasta wyniósł 49 495,31 zł. 

Otrzymane wsparcie finansowe podwyższyło standard szkolnych kuchni i miejsc 

spożywania posiłków. Powyższa kwota została wydatkowana na wyposażenie stołówek                     

w talerze, sztućce, stoliki i krzesła oraz wyposażenie kuchni w sprzęt AGD między innymi: 

szafy chłodnicze, zmywarki, roboty kuchenne, blendery, szatkownice, garnki, patelnie, itp. W 

Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 5 przeprowadzono także remonty 

pomieszczeń kuchni i stołówek.  

 

6.5 Kultura, sport, rekreacja i ochrona dziedzictwa narodowego 

Działalność miasta w sferze kultury, sportu i rekreacji jest realizowana poprzez instytucje 

kultury (ŁOK i MBP) oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

 

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. 
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1. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych 

mieszkańców, 

2. tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej hobbystycznej, 

rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowania sztuką, 

3. przygotowanie do odbioru i uczestnictwa w tworzeniu wartości kulturalnych 

społeczeństwa, tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru,                                    

a także rękodzieła ludowego i artystycznego, 

4. prezentację i promocję amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości 

profesjonalnej, 

5. gromadzenie i udostępnianie informacji o twórcach, instytucjach i działalności 

artystycznej, 

6. inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania 

wolnego czasu we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi 

oraz innymi placówkami kultury, 

7. działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej, 

8. współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego 

zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców, 

9. prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, 

10. edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę, 

11. kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia 

i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego, 

12. 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 uczestnictwa w kulturze, 
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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). 

 

Kadra 

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. 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. 

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 dziedziny 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 2019 roku Kino Łuków odwiedziło 

34.328 widzów na 1537 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  
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w Londynie, moskiewski Teatr Bolszoj, włoski Teatro la Scala czy Filharmonia Berlińska.  

W Kinie Łuków cyklicznie od pięciu lat odbywają się retransmisje przedstawień operowych  

z The Metropolitan Opera i baletowych z Teatru Bolszoj. 

 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 czwartą edycję  „JETRO CINEMA SUMMER 2019” od  3 maja do 30 sierpnia 2019 roku. 

W tym czasie na ekranie Amfi(kino)teatru zaprezentowanych zostało 18 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. 
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          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 np.: obchody Święta Wojska 

Polskiego w Łukowie, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Bieg Tropem Wilczym, 

Orszak Trzech Króli, Festiwal Baniek Mydlanych czy festyn Ostania Niedziela. Amfiteatr był 

też miejscem gdzie odbyło się kino letnie Jetro Cinema Summer 2019. Z Amfiteatru korzystają 

również inne instytucje miejskie oraz powiatowe. 

Korzenie ŁOK sięgają 1919 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, 

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 działającąw 

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                   
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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 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, prowazenie 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). 
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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. Obecnie orkiestra liczy 

sobie 36 osób, w tym 18 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Prawie wszyscy młodzi ludzie 

rozpoczęli naukę gry na instrumentach dętych u Kapelmistrza i po zakończeniu nauki wstąpili  

w szeregi orkiestry. Obecnie uczy się u nas 7 dzieci. Należy podkreślić, że uczący się, nie 

ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów. Uczeń otrzymuje instrument do nauki i inne niezbędne 

rzeczy. Próby orkiestry odbywają się dwa razy w tygodniu- poniedziałki i czwartki w godzinach 

od 17 do 19 w Łukowskim Ośrodku Kultury.  Prowadzimy ciągły nabór nowych chętnych  

do nauki gry na instrumentach dętych.  

            Od 2016 roku działa Fabryka Piosenki Łukowskiego Ośrodka Kultury. To w niej 

młodzi pasjonaci śpiewu kształcą swoje zdolności wokalne. W roku 2019 na warsztaty wokalne 

uczęszczało 33-36 osób, w ubiegłym roku szkolnym było to 34 osoby, w bieżącym roku 

szkolnym na zajęcia dostało się 36 osób. W roku szkolnym 2018/2019 uczestnicy uczęszczali 

jedynie na zajęcia indywidualne oraz w duetach. W bieżącym roku szkolnym zajęcia  

są prowadzone w formie indywidualnej oraz grupowej – w duetach, tercetach kwartetach. 

Podczas 2019 roku Fabryka Piosenki ŁOK zrealizowała szereg własnych koncertów: 

11.01.2019 - „Piosenka Ci nie da zapomnieć” - koncert z programem piosenek 20-lecia 

międzywojennego, podczas koncertu wokalistom towarzyszył pianista – 

Patryk Czyżewski, drugi koncert dla łukowskiej publiczności, premiera 

programu miała miejsce w listopadzie 2018 roku; 

3.03.2019 - „Śpiewamy dla Majki” - dwa karnawałowe koncerty charytatywne, podczas 

których zbieraliśmy środki na rehabilitację dla jednej z wokalistek Fabryki 

Piosenki; 
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7.03.2019 - „Piosenka Ci nie da zapomnieć” - koncert w Borkach k/Radzynia Podlaskiego 

z okazji Gminnego Dnia Kobiet; 

26.05.2019 - „Gorączka niedzielnej nocy” - widowisko muzyczne w stylu disco lat 70., 

wokalistom towarzyszył profesjonalny zespół akompaniujący, koncert był 

supportem zespołu Sound'n'Grace podczas Dni Łukowa; 

1.06.2019 - „Koncert wokalistów Fabryki Piosenki” - koncert na finał międzynarodowej 

akcji „Kilometry Dobra” w Galerii Siedlce; 

11.06.2019 - „Koncert wokalistów Fabryki Piosenki” - koncert zrealizowany  

w ramach warsztatów wokalnych z Aleksandrą Nowak; 

18.06.2019 - „Koncert Finałowy” - koncert podsumowujący rok szkolny 2018/2019,  

na którym wystąpili wszyscy uczestnicy zajęć; 

22.11.2019 - „Ździebełko ciepełka” - koncert piosenek Jonasza Kofty,  

w koncercie wokalistom akompaniował profesjonalny zespół muzyczny; 

14.12.2019 - „Koncert Kolęd i Słodkich Serc” - recital wokalistek Fabryki Piosenki jako 

support zespołu Pectus. 

W czerwcu 2019 odbyły się specjalne warsztaty dla uczestników zajęć.  

Warsztaty poprowadziła jedna z trenerek wokalnych programu Voice Kids – Aleksandra 

Nowak. Podczas warsztatów uczestnicy mieli za zadanie w mniejszych grupach przygotować 

koncert, który odbył się tego samego wieczoru. Było to dla nich wielkie wyzwanie,  

ale i ogromna nauka odpowiedzialności oraz samodzielności. Grupom w przygotowaniu 

pomagała Pani Aleksandra Nowak, a efekty ciężkiej całodziennej pracy można było zobaczyć 

i usłyszeć podczas wieczornego Koncertu 11.06.2019, który był finałem warsztatów. 

Uczestnikom zajęć bardzo podobała się taka forma warsztatów, deklarowali chęć udziału  

w kolejnych podobnych przedsięwzięciach. 

Wokaliści Fabryki Piosenki brali udział w licznych imprezach miejskich, takich jak 

obchody Święta Niepodległości, czy Wigilia w Urzędzie Miasta, Wigilia dla Samotnych 

organizowana przez MOPS. Wielu z nich jest ubiegłorocznymi stypendystami Burmistrza 

Miasta Łuków oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Miejsca w zaszczytnym gronie 

stypendystów zawdzięczają swojej ciężkiej pracy i sukcesom podczas powiatowych, 

wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądów wokalnych. W 2019 roku 

uczestnicy zajęć Fabryki Piosenki brali udział w konkurasch w całej Polsce: Krakowie, 

Włodawie, Woli Gułowskiej, Kielcach, Łodzi, Opolu Lubelskim, Białymstoku, Puławach, 

Warszawie, Grójcu, Opocznie, Radomiu, Lublinie, Rykach, Pabianicach, Bielsku Podlaskim, 

Iłży, Dębicy, Poniatowej, Hajnówce, Tarnobrzegu, Kaliszu, Janowie Podlaski, Żywcu, Kocku, 
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Siedlcach, Supraślu, Iłowie, Terespolu, wszędzie prezentując bardzo wysoki poziom 

wykonawczy i rozsławiając Łukowski Ośrodek Kultury i Miasto Łuków. W 2019 roku 

wokaliści Fabryki Piosenki brali udział w 47 konkursach wokalnych, wyśpiewali na nich  

28 wyróżnień, 14 trzecich miejsc, 13 drugich miejsc oraz 17 pierwszych miejsc. 

    W Łukowskim Ośrodku Kultury działa też Łukowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

który w roku akademickim 2018/2019 liczył 98 Słuchaczy. Uczęszczający do ŁUTW brali 

udział różnorodnych zajęciach, odbywających się sukcesywnie, takich jak: gimnastyka  

z elementami aerobiku, joga, informatyka, j. angielski, rękodzieło artystyczne - haft 

krzyżykowy, biżuteria artystyczna, rzemiosło artystyczne, zajęcia czytelnicze, Filmoteka 

Dorosłego Człowieka oraz fotografia. Oprócz zajęć prowadzonych regularnie, podczas roku 

akademickiego odbyły się następujące wydarzenia: koncert „Wspomnienia dawnych 

dni”  inaugurujący rok akademicki Łukowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wykład 

„Psychologia szczęścia”, wyjazd do Teatru im. J.Osterwy w Lublinie, wyjazd do Muzeum 

Diecezjalnego w Siedlcach, zwiedzanie wystawy „ARS SACRA EL GRECA”,  

bal andrzejkowy, karnawałowy oraz na zakończenie roku akademickiego, wykład „Cukrzyca, 

osteoporoza, miażdżyca - czy dieta jest konieczna”, wykład „Poznaj tajniki smartfona”, wyjazd 

do Muzeum Rolnictwa im. Ks. Kluka w Ciechanowcu oraz lekcja muzealna  

i warsztaty, wykład „Wiosenne porządki w ogrodzie”, wykład połączony z warsztatami „Smaki 

koszernej kuchni” oraz koncert Andrzeja Rybińskiego, podsumowujący rok akademicki.  

    Teatr Poezji ŁOK i warsztaty recytatorskie to forma, która skupia 15 osób. Uczestnicy 

to dzieci i młodzież w przedziale wiekowym szkoły podstawowej i średniej. Zajęcia odbywają 

się od wtorku do piątku w godzinach dostosowanych do czasu wolnego poszczególnych 

uczestników. Uczniowie szkół średnich uczący się w placówkach oświatowych poza Łukowem 

mają możliwość konsultacji przy pomocy nowych mediów. Recytatorzy przygotowywali 

repertuar do prezentacji w konkursach recytatorskich różnego szczebla osiągając w 2019 roku 

liczne nagrody i wyróżnienia. Niektóre teksty mają swój dalszy ciąg sceniczny, tak jak etiuda 

teatralna „Diabeł” w wykonaniu Kacpra Siwiaka. Wiele tekstów i prezentacji dojrzalszych 

recytatorów wykorzystywaliśmy także przygotowując oprawę artystyczną wydarzeń                                     

i uroczystości lokalnych. Recytatorzy o znaczącym dorobku wzięli udział w ogólnopolskim 

wydarzeniu Wyżyna Teatralna 2019 w Rudce i warsztatach „teatr w ogrodzie?”,  

które organizuje Gminny Ośrodek Kultury w Ulanie-Majoracie. Zdobywane przez łukowskich 

recytatorów nagrody i wyróżnienia pozwalają na ubieganie się z sukcesem o stypendia 

artystyczne Marszałka Województwa Lubelskiego. 
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            Teatr TŁOK to forma kreacji artystycznej skierowana do grupy dorosłych. 

Kluczowym założeniem jest zaspokajanie i rozwijanie zainteresowań teatralnych a docelowo 

przygotowanie spektakli prezentowanych łukowskiej publiczności. Grupa liczy 10 osób 

pracujących dlatego próby odbywają się nieregularnie i nie zawsze przy pełnej obsadzie.                 

To znacznie wydłuża czas powstawania spektaklu. Mimo tej niedogodności w 2019 roku 

odbyły się dwie premiery: „Kaprysy Łazarza” i monodram „Dziewczynka w kółeczku”  

w wykonaniu Emilii Orzeł. Oba spektakle znalazły się w programie wydarzenia „teatr  

w ogrodzie?”, które organizuje Gminny Ośrodek Kultury w Ulanie-Majoracie a także 

współtworzyły program Łukowskiej Teatralnej Mocy Kultury. Teatr TŁOK wziął także udział 

w „Łukowskim Orszaku Trzech Króli”, przygotowując scenę „U Heroda”. Obecnie trwają 

próby do jednoaktówki Sławomira Mrożka „Na pełnym morzu”. 

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. 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. 

Na Sali Widowiskowej realizowane są spektakle teatralne dla dzieci  

i młodzieży, koncerty, festiwale, kabarety, imprezy rekreacyjne, integracyjne, społeczne, 

patriotyczne, szkolenia oraz konferencje.  

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.  
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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. Każda z edycji zakończyła się sukcesem artystycznymi organizacyjnym, 

gromadząc liczne grono melomanów, gwarantując najwyższy poziom wykonawczy, 

zróżnicowany repertuar i co najważniejsze wykonawców, także zza granicy z prestiżowych 

ośrodków muzycznych. 

W 2019 roku miała miejsce VII edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej 

i Kameralnej w Łukowie. Patronat honorowy nad „VII Międzynarodowym Festiwalem Muzyki 

Organowej i Kameralnej w Łukowie" objął Prezydent RP Andrzej Duda. W skład Komitetu 

Honorowego wchodzą: Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, Wicepremier Rządu RP                         

i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, Poseł do Parlamentu 

Europejskiego Elżbieta Kruk, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, 

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Dariusz Stefaniuk, Wojewoda Lubelski 

Przemysław Czarnek, Starosta Łukowski Dariusz Szustek oraz Burmistrz Łukowa  

Piotr Płudowski. Dyrektorem artystycznym Festiwalu jest Mateusz Rzewuski. Organizatorami 

są: Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie Ks. Kanonik Andrzej 

Kieliszek, Proboszcz Parafii NMP Matki Kościoła w Łukowie Ks. Kanonik Krzysztof 

Stepczuk, Miasto Łuków oraz Łukowski Ośrodek Kultury. Sponsorzy Festiwalu:  

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Miasto Łuków, Centrum Konferencyjno-

Wypoczynkowe „Parisel Palace”, kwiaciarnia „Łąki Pąki” oraz PPH Iwonex Drukarnia.  

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 
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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.  

W 2019 roku łącznie odbyło się ok. 330 imprez Łukowskiego Ośrodka Kultury,  

które obejrzało ok. 200.000 widzów. Frekwencja w Kinie Łuków wyniosła 34.328 widzów. 

Podsumowując 2019 rok, łącznie z oferty Łukowskiego Ośrodka Kultury skorzystało ok. 

235.000 osób. 

 

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 2011 r. nadano 

statut Miejskiej Bibliotece Publicznej; Uchwała Nr XV/172/2011 Rady Miasta Łuków z dnia                                      

17 listopada 2011 r. 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. 

Baza biblioteki: biblioteka główna - ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 24.  

Funkcjonuje tu Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych oraz Oddział dla Dzieci. Filie 

biblioteczne usytuowane na łukowskich osiedlach mieszkaniowych: Filia nr 1 -  

os. Dr. Bronisława Chącińskiego 17; Filia nr 2 – ul. Siedlecka 56; Filia nr 3 – os. Unitów 
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Podlaskich blok  Nr 2. Działalność podstawowa: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie 

zbiorów w czytelniach i na zewnątrz. 

Ogółem zbiory biblioteki głównej i filii liczą 93 985 vol.  

- liczba czytelników zarejestrowanych w ciągu roku – 5008;  

- liczba wypożyczonych książek i czasopism – 92 044;  

-liczba odwiedzin w wypożyczalniach – 47 553; 

 -liczba odwiedzin w czytelniach – 9498; 

- udzielono informacji – 3167;  zrealizowano kwerend – 100; 

- z Internetu skorzystało – 4411 osób; 

-  liczba uczestników imprez czytelniczych – 2428 osób. 

Działalność upowszechnieniowa w zakresie książki i czytelnictwa Ferie w bibliotece – cykl 

zajęć edukacyjnych dla dzieci w Oddziale dla Dzieci i Filii nr 1. Liczba uczestników: 

124.Wakacje w bibliotece – zajęcia odbywały się w lipcu w Oddziale dla Dzieci  i Filii nr 1. 

Liczba uczestników:  226. Rok Stanisława Moniuszki17, 21.05. 2019 r. - „Przedpołudnie  

z Moniuszką” –  impreza czytelnicza dla uczniów klas III     z Gimnazjum przy Szkole 

Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie  (2 imprezy – 59 uczestników); 

29.10 , 19.11, 26.11. 2019 r. -„Stanisław Moniuszko” – wielki polski kompozytor” – zajęcia 

dla uczniów szkół podstawowych (4 spotkania–  83 uczestników) ;- XX Powiatowy Konkurs 

Plastyczny p. h. „Stanisław Moniuszko – ojciec polskiej opery narodowej”.  Ogłoszenie - 

wrzesień, podsumowanie – listopad. Konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych  

i  średnich powiatu łukowskiego. Wpłynęło 169 prac, przyznano 17 nagród głównych oraz  

19 wyróżnień. Rok Gustawa Herlinga – Grudzińskiego ( 100. rocznica urodzin) Powiatowy 

czytelniczo – prasowy konkurs wiedzy p. h. „Gustaw Herling Grudziński – polski pisarz, 

eseista, dziennikarz, żołnierz”. Konkurs adresowano do czytelników biblioteki  - mieszkańców 

powiatu łukowskiego. Ankiety z pytaniami dostępne były od 22 marca do 25 kwietnia  

w siedzibie biblioteki głównej, filiach, na stronie internetowej biblioteki, publikowane we 

Wspólnocie Łukowskiej. Wpłynęło 90 ankiet z odpowiedziami na pytania dotyczącymi życia  

i twórczości pisarza. Podsumowanie odbyło się 14 maja 2019 r. – nagrodzono 25 osób. 

Spotkania autorskie 21.03.2019 r. - z okazji Światowego Dnia Poezji zorganizowano spotkanie  
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z Januszem Sipkowskim – łukowianinem, autorem tomików fraszek: „ Pęk ostów” i „Czar 

kąkoli”. Uczestnikami byli członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki – 9 osób. 9. 05. 2019 r. – 

spotkanie z poetką , mieszkanką Łukowa - Zofią Kamolą adresowane do przedszkolaków.  

Było zapowiedzią pierwszego tomiku poezji dla dzieci „Poczochrane rymowanki Zofii 

Kamoli”  - 39 uczestników. 7.06.2019 r. – spotkanie z Leszkiem Szczasnym – podróżnikiem i 

fotografem, autorem książki „Świat na wyciągnięcie ręki”. Spotkanie zorganizowane w ramach 

działalności Dyskusyjnego Klubu Książki , sfinansowane ze środków Instytutu Książki – 25 

uczestników. 12.11.2019 r. – spotkanie z Zofią Kamolą, prezentacja tomiku poezji  

„Na skrzydłach amora”. Publikacja została wydana w ramach stypendium artystycznego 

Burmistrza Miasta Łuków – 24 uczestników.Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom  p. h. 

„Sportowcy czytają dzieciom – wychowanie przez sport i czytanie” – w dniach  

4-7.06.2019 r. przedszkolakom czytali lokalni sportowcy. Wśród zaproszonych byli: 

przedstawiciel Łukowskiego Klubu Karate Kyokushin „Mawashi”, trener Dziecięcej Akademii 

Futbolu, członek Klubu „Biegaczy – Pomagaczy”, sztangista, olimpijczyk – medalista 

mistrzostw Europy i świata. Liczba uczestników: 141 .  

Narodowe Czytanie (7.09.2019 r.) Biblioteka już po raz ósmy włączyła się w ogólnopolską 

akcję „Narodowego Czytania”. Lekturą były nowele polskie. Lokalną odsłonę akcji 

zorganizowano w Parku Miejskim. Fragmenty nowel przeczytali: burmistrz miasta, radni, 

przedstawiciele placówek oświaty i kultury, strażacy, czytelnicy, bibliotekarze. W imprezie 

uczestniczyło 160 osób. 

V Noc Bibliotek (5.10.2019 r.)Ogólnopolska akcja promująca biblioteki i czytelnictwo p. h. 

„Znajdźmy wspólny język”.W programie lokalnej akcji zapewniono program dla dzieci                            

i dorosłych. Dzieci obejrzały film familijny p.t. „Ptyś i Bill”, następnie brały udział w zabawach 

integracyjnych – 30 uczestników. Dla dorosłych z programem „Po nocnej rosie” wystąpił 

zespół ludowy „Pod Zielonym Dębem” z Woli Osowińskiej oraz odbyło się spotkanie  

z Januszem Sipkowskim - fraszkopisarzem i satyrykiem – 34 osoby. Akcja „Mała książka – 

wielki człowiek”Biblioteka wzięła udział w ogólnopolskim projekcie Instytutu Książki 

adresowanym do dzieci przedszkolnych (3- 6 lat). W ramach akcji w Oddziale dla Dzieci  

i filiach rozdano 246 Wyprawek Czytelniczych.  Skład wyprawki to: książka „Pierwsze 

czytanki dla…” , broszura informacyjna dla rodziców „Książką połączeni, czyli przedszkolak 

idzie do biblioteki” oraz Karta Małego Czytelnika do zbierania naklejek. Po zebraniu dziesięciu 

naklejek młodzi czytelnicy zostali uhonorowani imiennym dyplomem potwierdzającym 

czytelnicze zainteresowania. 
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Imprezy czytelnicze dla dzieci 

W okresie sprawozdawczym w poszczególnych placówkach zorganizowano imprezy 

czytelnicze, których uczestnikami były przedszkolaki i uczniowie młodszych klas szkół 

podstawowych. W programie imprez: zabawy literackie, edukacyjne, plastyczne, integracyjne 

i ruchowe. 

Oddział dla Dzieci – tytuły zrealizowanych zajęć: „Bracia miesiące”, „W twojej książce jest 

potwór”, „Gdzie mieszkają potwory”, „Świat zabawek”, „Dary jesieni”, „Skąd się biorą 

książki”, „W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja”, „Przysłowie prawdę ci powie”, 

„Biblioteczny Escape Room”, „Rodzinne warsztaty tradycyjnych ozdób choinkowych”, 

„Przyszła do nas Pani Jesień”, „Poznajemy bibliotekę”. Uczestnicy zajęć: Przedszkola Miejskie 

nr-2, 6,7; Niepubliczne Przedszkole Językowe „Bajkowy Raj”; Szkoła Podstawowa nr 1 i 2; 

czytelnicy indywidualni. Zrealizowano 13 imprez – uczestniczyły 253 osoby. 

Filia nr 1 – tytuły zrealizowanych zajęć:„Zabawny świat wierszy Wandy Chotomskiej” – 

konkurs plastyczny; „Hu hu, ha! – nasza zima zła?”, „Za oknem zima”, „W Królestwie Książek 

– pierwsza wizyta w bibliotece”, „Wspólnie z Maksem poskramiamy lęk przed dentystą”, 

„Wiosenne odwiedziny przedszkolaków”, „Dlaczego żaby są zielone? – odwiedziny na łące”, 

„Zabawy z wierszami Wandy Chotomskiej”, „Tam gdzie mieszka książeczka”, „Razem                        

z Dzikim Rozbójnikiem poznajemy leśne zwierzęta”, „Podróż do krainy książki”, Jesień                     

w  parku”.Uczestnicy zajęć: Przedszkola Miejskie nr - 2,3,4; Przedszkole Integracyjne                          

nr 1, Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. 

Zrealizowano 17 imprez – uczestniczyło 341 osób. 

 Filia nr 2 – tytuły zrealizowanych zajęć:„Kubuś Puchatek i przyjaciele”, „Czytanie jest fajne”, 

„W świecie dinozaurów”, „Niegrzeczniaki: jak dawniej wychowywano dzieci”, „Kto i kiedy 

oszukuje?”, „Zaproszenie do teatru Kamishibai”, odwiedziny zapoznające z pracą biblioteki. 

Uczestnicy zajęć: grupa przedszkolna oraz grupa 0 przy Szkole Podstawowej nr 5, Przedszkole 

Miejskie nr 2, grupa zuchowa ZHP. Zrealizowano 9 imprez – uczestniczyło 166 dzieci. 

Filia nr 3 – tytuły zrealizowanych zajęć:„Dzień Kubusia Puchatka”, „Zwierzęta w zimie”, 

„Sowie opowieści”, „Opowieści św. Mikołaja”, „Witajcie w bibliotece”. Uczestnik: 

Przedszkole Miejskie nr 7. Zrealizowano 5 imprez – uczestniczyło 86 dzieci. 

Imprezy czytelnicze dla  młodzieży i dorosłych „Czytam sobie – czytam tobie”- wiersze 

lokalnych poetów. Impreza z okazji Światowego Dnia Poezji. Uczestnik: Zespół Szkół nr 3                   
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w Łukowie, IV Liceum Ogólnokształcące w Łukowie – 71 osób. „Dzień Kobiet” – w kręgu 

magicznych diet na odchudzanie” – spotkanie z czytelniczkami Filii nr 2 – 9 osób;  

Dyskusyjny Klub Książki – odbyło się 11 spotkań, w których uczestniczyły 83 osoby. 

Lekcje biblioteczne – w poszczególnych placówkach zrealizowano:Oddział dla Dorosłych: 

„Biblioteka jakiej nie znacie” (2 lekcje );  Czego uczy nas Jan Paweł II”, „100 lat Łukowa                     

w niepodległej Polsce”. Uczestnik: uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, 

Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta ,  IV LO im Jana Pawła II. – 109 osób;  

Oddział dla Dzieci: „Poznajemy legendy polskie”, „Przysłowie prawdę ci powie” (2 lekcje), 

„Skąd się biorą książki”. Uczestnik: Przedszkole Miejskie nr 7, Szkoła Podstawowa nr 1 i 2 – 

88 osób; Filia nr 1:„Biblioteka publiczna  - w teorii i praktyce” , „Historia i współczesność 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łukowie”. Uczestnik: uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. 

Władysława Stanisława Reymonta, Zespołu Szkół nr 1 im Henryka Sienkiewicza – 207 osób. 

Akcje czytelnicze „Randka w ciemno z książką” – w Walentynki zaproszono do udziału                      

w zabawie czytelniczej polegającej na wypożyczeniu książki zapakowanej – bez widocznego 

tytułu i autora. Krótka informacja dołączona do książek miała pomóc w dokonaniu wyboru. 

Akcja spotkała się z uznaniem czytelników  - wszystkie „książkowe walentynki” wzbogacone 

słodką niespodzianką zostały wypożyczone przez czytelników.„Plebiscyt na najciekawszą 

książkę” – akcję ogłoszono w maju. Czytelnicy zgłaszali  tytuły książek do plebiscytu -                         

w oparciu o  te propozycje sporządzono listę 10 najciekawszych tytułów dostępnych                          

w bibliotece. 

 Wystawy 

- pokonkursowa wystawa XX Powiatowego Konkursu Plastycznego p. h. „Stanisław 

Moniuszko  

–ojciec polskiej opery narodowej”; 

-„ Łuków na starej fotografii”; -„ Spacer ulicami Łukowa - dawniej i dzisiaj”; - „2019 - Rokiem 

Anny Walentynowicz”; - „Biblioteczne wariacje”: prace plastyczne wykonane na zajęciach 

podczas ferii w bibliotece; - „Moje ulubione bajeczki z biblioteczki”: prace plastyczne dzieci                   

z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Łukowie; - „Tradycje bożonarodzeniowe, zwyczaje, 

wierzenia, przesądy”.   

 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. 
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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  

ze 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 Statucie, a zwłaszcza takie jak: 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. 

Na dzień 31 grudnia 2019 r.  w ramach umowy o pracę zatrudnionych było w OSiR ogółem 34 

pracowników (30,5 etatu).  

Zatrudnienie na umowę - zlecenie na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco: ogółem 

4 osoby. Jest to ilość porównywalna do 2 etatów  w tym:  0,5 etatu – ratownik   na Pływalni 

Krytej „Delfinek” i Pływalni Letniej „Delfin”; 0,25 etatu – informatyk; 0,25 etatu – instruktor 

tenisa ziemnego; 1 etat – robotnik gospodarczy. 

Dodatkowo w 2019 w sezonie letnim na Pływalni „Delfin” oraz Kompleksie Rekreacyjnym 

„Zimna Woda były zatrudnione osoby na podstawie umów-zlecenia. 

    Pływalnia „Delfin” w okresie od 22.06.2019 r. do 01.09.2019 r. 

 Ratownicy – 9 osób 

 Pomoc w funkcjonowaniu pływalni (obsługa zjeżdżalni) – 9 osób 

 Prace porządkowe – 2 osoby 

      Kompleks Rekreacyjny „Zimna Woda” w okresie od 29.06. do 01.09.2019 r. 
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 Ratownicy – 4 osoby 

 Prace porządkowe – 4 osoby 

 Obsługa wypożyczalni – 3 osoby. 

Ponadto w ramach projektu „Trener Osiedlowy 2019” realizowanego wspólnie                             

zMiejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na umowę-zlecenie 

zatrudnionych było 5 osób. 

Na urlopach wychowawczych oraz zwolnieniach lekarskich na dzień 31.12.2019 r. przebywało 

łącznie 3 pracowników.  

 

I. Administrowane obiekty:  

1. Pływalnia „Delfin” przy ul. Browarnej 63 wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

i administracyjną. W 2019 roku skorzystało z pływalni 57.413 osób. Na nieruchomość                      

o powierzchni 1,6646 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. 

2. Basen średni dla osób niepływających i niepełnosprawnych o wymiarach                          

19,7 m x 14,3 m o głębokości od 0,8 m do 1,1 m wraz z atrakcjami basenowymi.  

 

2. Grunty przy ul. Browarna 65 – teren o  powierzchni ok. 0,2069 ha, na którą składają się: 

1. Budynek murowany z 3 boksami garażowo-magazynowymi. 

2. Wjazd na działkę oraz parkingi utwardzone kostką brukową. 

3. Ogrodzenie z siatki i przęseł stalowych.  

4. Oczko wodne. 

 

3. Pływalnia Kryta „Delfinek” ul. Siedlecka 56A -  teren o powierzchni 0,4906 ha: 

1. Budynek basenu o pow. użytkowej 1041 m². 

2. Budynek kotłowni i filtrowni o pow. użytkowej 273 m². 

3. Boisko asfaltowe  o powierzchni 1040 m². 

4. Drogi i ogrodzenie. 

 

Pływalnia „Delfinek” funkcjonuje od 25 lat. W roku 2019 z pływalni skorzystało 50.349 

osób. Łącznie z usług pływalni od początku jej funkcjonowania  według statystyk                         

i szacunków skorzystało  ok. 1.400.000 osób. W ramach pływalni funkcjonuje basen                         
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o wymiarach 25x12,5 m z sześcioma torami do 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. W roku 2019 na pływalni wprowadzony został 

Elektroniczny System Obsługi Klienta.  

Basen, mimo iż funkcjonuje 25 lat 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, nadal cieszy się zainteresowaniem klientów.  

 

4. Stadion Miejski „Orlęta” ul. Warszawska 15 - powierzchnia  2,9294 ha, na który składają 

się: 

 Murowany parterowy pawilon administracyjny. 

 Murowany parterowy budynek gospodarczy. 

 Boisko z nawierzchnią z trawy i bramkami – płyta główna. 

 Bieżnia z nawierzchnią z mączki ceglastej. 

 Ogrodzenie z prefabrykatów, z siatki, z przęseł stalowych. 

 Trybuny: z utwardzoną nawierzchnią i krzesełkami. 

 Wygrodzony sektor dla kibiców. 

 Nawierzchnia utwardzona kostką, trylinką i z płyt chodnikowych. 

 Boisko treningowe tzw. „na górce”. 

 Dwa boiska do siatkówki plażowej. 

 Dwa kontenery szatniowe. 

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).  
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W roku 2019 na boisku głównym stadionu miejskiego odbyło się 24 mecze ligowe.                            

Na boisku treningowym tzw. „na górce” odbywały się treningi. 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 

2019 na boisku treningowym oprócz treningów odbyło się 3 mecze ligowe. 

 

5. Kompleks Rekreacyjny „Zimna Woda”, ul. Wypoczynkowa  

- powierzchnia  45,8945 ha: 

Z dniem 01.01.2016 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie otrzymał  

w administrowanie nieruchomość położoną przy ulicy Wypoczynkowej na którą się 

składają: 

1. Domki kempingowe. 

2. Świetlico-stołówkę (w rozbudowie). 

3. Budynek garażowy (w rozbudowie). 

4. Stację uzdatniania wody. 

5. Studnię głębinową. 

6. Stację trafo. 

7. Zbiornik wody pitnej. 

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.  

 

W roku 2019 od 29 czerwca 2019 r. do 1 września 2019 r. 

funkcjonowało nieodpłatne kąpielisko „Zimna Woda”, powołane na podstawie UCHWAŁY 

NR VIII/69/2019 RADY MIASTA ŁUKÓW z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie sezonu 

kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Mieście Łuków w 2019 r. 

Długość linii brzegowej kąpieliska wynosiła 80 mb. Na kąpielisko składały się: 
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- 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, miejsce do grillowania. Nad bezpieczeństwem kapiących czuwali 

zatrudnieni ratownicy wodni WOPR. 

Funkcjonowała wypożyczalnia kajaków wodnych.   

Na terenie Kompleksu Rekreacyjnego w roku 2019 odbyły się imprezy sportowo-rekreacyjne: 

- „25 Ogólnopolskie Biegi im. ks. St. Brzóski pod patronatem Rady i Burmistrza Miasta 

Łuków” – 01.09.2019 r.  

- Półmaraton Jata 21 serc – 06.10.2019 r.    

 

6. „Boiska treningowe oraz korty tenisowe nad Krzną” - powierzchnia 4,0645 ha,                             

na którą składają się: 

1. Boiska treningowe o nawierzchni trawiastej o wym. 100 x 64 m i 97 x 56 m                                

wraz z wyposażeniem stałym w postaci bramek i piłkochwytów oraz ogrodzeniem 

terenu. 

2. Korty tenisowe o nawierzchni akrylowej wraz z wyposażeniem w siatki                               

oraz ogrodzeniem;  

3. Oświetlenie terenu; 

4. Instalacja nawadniająca. 

Boiska udostępniane są na treningi dla klubów sportowych  oraz mecze  ligowe.                               

Na boiskach treningowych „Nad Krzną” odbyło się 65 meczy ligowych.  

Ponadto na boiskach treningowych odbyły się imprezy sportowo-rekreacyjne:  

- „Przedszkoliada” w ramach obchodów „Dni Łukowa 2019” 

- Imprezy sportowe w tym: turnieje w ramach obchodów „Dni Łukowa 2019”                                    -

25.05.2019 r.  

- Festyn integracyjny „Bądźmy Razem” - 30.06.2019 r.  

Korty tenisowe są udostępniane nieodpłatnie. Korzystać z kortów można codziennie                       

w godz. 11.00-19.00 do dnia 31 października. Z kortów łącznie w roku 2019 skorzystało  

1660 osób.   

 

7. Tereny pod „Bulwar Rekreacyjno-Sportowy nad Krzną” – pow. 0,8970 ha, administrowane 

do dnia 21.03.2019 r.  (obecnie Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie).  
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8. Boisko Wielofunkcyjne przy zbiegu ulic: Michała Wołodyjowskiego i Franciszka 

Wilczyńskiego – pow. 0,2757 ha. Administrowane przez OSiR od dnia 10.10.2018 r. 

W ramach boiska funkcjonuje:  

1. Boisko wielofunkcyjne. 

2. Górka saneczkarska.  

Boisko udostępniane jest nieodpłatnie i funkcjonuje w godzinach zależnych                                          

od pory roku.  

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie na dzień 31.12.2019 r. administrował  

nieruchomościami  miejskimi o łącznej powierzchni 55,5262 ha. 

 

9. Słupy i tablice ogłoszeniowe  

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie od 2001 roku więc już ponad 19 lat jest obecnie 

administratorem 30 tablic ogłoszeniowych i 15 słupów zlokalizowanych  na terenie miasta. 

 

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 10 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. 4 

6. Motopompą spalinową          – szt. 2  

7. Zestawem do utrzymania  „Orlików”   – szt. 1 
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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 

 

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. W ramach tego projektu zajęcia  w 2019 z dziećmi i młodzieżą prowadzone były 

na niżej wymienionych osiedlach: os. Sienkiewicza; os. Unitów Podlaskich/Centrum;  

os. „Za torami”; os. Chącińskiego; os. Klimeckiego. Łącznie w programie udział wzięło  

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  Wspierania Inicjatyw Społecznych (dawniej Biuro Obsługi Sportu). 
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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. „Biegacze Pomagacze” działający przy Fundacji „Cegiełkowo Pasja i Pomoc” 

9. Klub Sportów Walki Łuków. 

10. Klub Mieszanych Sztuk Walki Łuków. 

11. Łukowski Klub Sportowy „Orlęta Łuków”. 

12. Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju „AMPlus”. 

13. Dziecięca Akademia Futbolu. 

14. Stowarzyszenie „Aktywni z pasją” – Nordic Walking. 

15. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie. 

16. Stowarzyszenia i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. 

17. Komenda Powiatowa Policji w Łukowie. 

18. Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie. 

19. Urząd Marszałkowski w Lublinie. 

20. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  w Łukowie. 

21. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie. 

22. Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie. 

23. Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie. 

24. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łukowie.  

25. Szkolny Związek Sportowy w Łukowie. 

26. Klub Sportowy Głuchych „Hetman”. 

27. Międzyszkolny Klub Sportowy „Delfinek”. 

28. Fundacja Jana Chrzciciela. 

29. Parafie z terenu Ziemi Łukowskiej. 

30. Dziecięcy Zespół Regionalny „Łuków - Kropelki Rosy”. 

31. Wydziały Urzędu Miasta Łuków i jednostki organizacyjne miasta. 
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32. Pedagodzy szkolni. 

33. Miejskie i gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. 

34. ZHR i ZHP. 

35. Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji. 

36. Stowarzyszenie Motocyklistów „BEARS RIDERS” – „Girls Riders” Łuków. 

37. Łukowski Ośrodek Kultury. 

38. Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia Twórców Ludowych. 

39. Kreatywne Kobiety. 

40. Lokalne media. 

41. Sponsorzy naszych imprez. 

42. Inne podmioty, instytucje  i osoby. 

 

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 2019 do grudnia 2019 roku zorganizowano niżej wymienione 

cykliczne imprezy: 

1. XXVII Finał WOŚP – 13.01.2019 r. W wyniku działań organizacyjnych Sztabu m.in. 

całodziennej zbiórki pieniężnej, 17. Wielkoorkiestrowego Turnieju Piłki Nożnej, 

koncertu plenerowego w Amfiteatrze Parku Miejskiego – ogółem zebrano 160.775,42 

zł. 

2. „Ferie z OSIR-em” pod hasłem: „Komputer ma wolne” – 11-22.02.2019 r.                           

W ramach ferii zorganizowano: Turniej Tenisa Ziemnego, Zimowy Halowy Turniej 

Piłki Nożnej, Zimowy Turniej Warcabowy. Łącznie z propozycji skorzystało                      

2.883 osoby. 

3. „XVI edycja Łukowskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej pod patronem Burmistrzem Miasta 

Łuków” W rozgrywkach sezonu 2018/19, które trwały od 17.11.2018 r. do 09.02.2019 

r. wzięło udział 23 drużyny w tym: 12 drużyn I ligi oraz 11 drużyn II ligi. 

4. „VI Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki Otyliada 2019” – 16-17.03.2019 r. 

W imprezie wystartowało 67 osób. Łącznie na Pływalni „Delfinek” w Łukowie 

zawodnicy przepłynęli 397,375 km. 
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5. „XXIV Wiosenne Otwarte Mistrzostwa Miasta Łuków w Pływaniu pamięci Andrzeja 

Rogalińskiego pod patronatem Rady Miasta Łuków” – 21.03.2019 r. Do mistrzostw 

zgłosiło się 239 zawodników z 17 klubów i szkół.  

6. III Niebieski Bieg w ramach akcji „Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu” – 02.04.2019 

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. 700 zawodniczek                            

i zawodników.  

7. IV Charytatywny Turniej Piłki Nożnej „Rozwiń skrzydła – Przyjaciele   dla Alicji” – 

02.04.2019 r. W turnieju udział wzięło 8 drużyn. 

8. „XXVI Łukowskie Uliczne Biegi 3-cio Majowe pod patronatem Rady i Burmistrza 

Miasta Łuków” – 03.05.2019 r. W biegach udział wzięło 491 zawodniczek                                    

i zawodników w tym: 216 przedszkolaków. 

9. „XIX Łukowski Turniej Drużyn Podwórkowych w Piłce Nożnej pamięci Grzegorza 

Kowalewskiego” – 20-30.05.2019 r. W turnieju udział wzięło 17 drużyn. Zwycięzcy 

poszczególnych kategorii awansowali do Wielkiego Finału „SOKOLIK 2019”, który 

odbył się 6 czerwca 2019 r. w Siedlcach. 

10. „Dni Łukowa 2019” – 24-26.05.2019 r. w tym: „XII Łukowski Bieg z Pochodniami”. 

Na linii startu pojawiło się 450 osób w różnym wieku. W ramach ”Soboty na sportowo” 

podczas „Dni Łukowa 2019” na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie odbyły 

się turnieje sportowe: Turniej Siatkówki Plażowej, Turniej Tenisa Ziemnego, Turniej 

Warcabowy, Turniej Szachowy, Bieg OSiR z przeszkodami „JATA RACE”. 

W wymienionych turniejach udziału wzięło 166 zawodników.  

11. XII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej „Memoriał im. A. Trybonia”                                     

– 23-24.06.2019 r. W turnieju udział wzięło 46 zespołów z Polski, Francji, Litwy, 

Ukrainy i Białorusi. 

12. „Pacific Grand Open o puchar Marszałka Województwa Lubelskiego”                                               

– 8-9.07.2019 r. W turnieju wzięło udział 55 zawodników. 

13. „Wakacje z OSiR-em 2019” – 01.07-31.08.2019 r. Podczas wakacji na terenie Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Łukowie odbyły się turnieje sportowe:      

- w dniach 20 lipca oraz 24 sierpnia 2019 r. przeprowadzono Wakacyjne Turnieje 

Siatkówki Plażowej o Puchar Dyrektora OSiR, które odbyły się na terenie Pływalni 

Letniej „Delfin”. 
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- w dniach 18 lipca 2019 r. i 27 sierpnia 2019 r. odbyły się na boisku „Orlik”                                  

przy SP Nr 4 w Łukowie oraz na Boiskach treningowych „Nad Krzną” Wakacyjne 

Turnieje Piłki Nożnej.  

   W turniejach łącznie wzięło  udział ok. 250 osób. 

14. Festyn Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”                                        

– 30.06.2019 r. Imprezę zorganizowano po raz dwudziesty. Podczas imprezy odbyły się 

„Zawody Nordic Walking - Memoriał Uli Krasuckiej”. W memoriale                                   

Uli Krasuckiej udział wzięły 24 osoby. Łącznie w imprezie udział wzięło  ok. 500 osób.  

15. XXV Ogólnopolskie Biegi im. ks. Stanisława Brzóski pod patronatem Rady 

i Burmistrza Miasta Łuków, 01.09.2019 r. W imprezie wzięło udział 147 zawodników. 

16. XXVII Łukowskie Uliczne Biegi Niepodległości pod patronatem Rady i Burmistrza 

Miasta Łuków oraz Sekretarza Stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki Pana Jacka 

Osucha  – 11.11.2019 r. Udział wzięło 886 zawodników. 

17. „XVII edycja Łukowskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej pod patronatem Burmistrza Miasta 

Łuków” W rozgrywkach sezonu 2019/20, które rozpoczęły się w dniu 23.11.2019 r. 

zaplanowano 26 rund. W 2019 r. odbyło się 10 rund. Do tej edycji zgłosiło się 26 drużyn 

w tym: 10 drużyn I ligi oraz 16 drużyn II ligi. 

 

Systematycznie rośnie liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w sekcji 

PKD. Jako świadczących usługi  w hotelarstwie i restauracjach figuruje 83 podmioty, oferujące 

różne możliwości korzystania ze swojej oferty hotelarsko- gastronomicznej. 

Miasto Łuków  posiadające niemal 800 letnia historię może poszczycić się licznymi zabytkami 

wpisanymi do rejestru zabytków. 

  W załączniku numer 1 do Obwieszczenia Nr 1/2020 Lubelskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Lublinie z dnia 22 stycznia 20120 roku na dzień 31 grudnia 2019 

do rejestru zabytków na terenie Miasta Łuków zostały wpisane następujące obiekty; 

1) Budynek dworca kolejowego, ul; Dworcowa. Powstanie gmachu datuje się na lata 1866-

1867. Budynek powstał razem z budową kolei Warszawa – Brześć. Numer w  wykazie 

988, nr rejestru A/1112 

2) Dawna Kasa Skarbowa, Plac Narutowicza 3. Budynek wybudowany w połowie XIX 

wieku. Numer w wykazie 989, nr rejestru A/1171 

3) Zespół klasztorny popijarski z XVIII i XIX wieku, ul; Piłsudskiego 14,  

Plac Narutowicza 2,  w skład którego wchodzi; kościół parafialny (kolegiata)  
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p.w. Przemienienia Pańskiego z wystrojem wnętrza późnobarokowego z lat 1733- 1762, 

klasztor, kolegium popijarskie, ogrodzenie z bramą, cmentarz kościelny oraz otoczenie 

zabytku. Numer w wykazie 990, nr rejestru A/401 

4) Dawny Konwikt Szaniawskich, ul; Piłsudskiego 19.Budynek w stylu barokowym z lat 

1728- 1733 z fundacji biskupa Konstantego Felicjana Szaniawskiego. Numer  

w wykazie 991, nr  rejestru A/661 

5) Budynek Prokuratury, ul; Piłsudskiego 28. Kamienica wybudowana w roku 1924.  

Numer w wykazie 992, nr rejestru A/1176 

6) Zespół Klasztorny Pobernardyński z 2 połowy XVIII wieku, ul. Prymasa Wyszyńskiego 

41-43, w skład którego wchodzi; kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego                          

z wystrojem wnętrza i wyposażeniem w stylu barokowym z lat 1665-1770, klasztor, 

dzwonnica z roku 1766, drzewostan w obrębie cmentarza kościelnego i ogrodzenie.  

Numer w wykazie 993, nr rejestru A/385 

7) Cmentarz wojenny na przedmieściach Łapiguza, ul; Strzelnicza. Powstał w czasie                      

I wojny światowej obok terenów ówczesnych koszar wojskowych, zbudowanych przez 

Rosjan po Powstaniu Styczniowym. Numer w wykazie 994, nr rejestru A/1625. 

 

  Warto wspomnieć o upamiętnieniu osób lub wydarzeń przez liczne pomniki ( pomnik 

Papieża Jana Pawła II, pomnik Tadeusza Kościuszki, pomnik Henryka Sienkiewicza i inne), 

tablice pamiątkowe ( 125 rocznicy ogłoszenia Konstytucji 3 Maja, tablica upamiętniająca  

ks. Stanisława Brzóskę, tablica upamiętniająca dr Bronisława Chącińskiego i inne)  czy żywe 

pomniki w postaci drzew ( miłorząb upamiętniający 600 rocznicę otrzymania prawa 

magdeburskiego przez Łuków przy ul. Czerwonego Krzyża, Dęby Trzeciego Tysiąclecia). 

 

 

6.6 Środowisko 

Na podstawie ustawy z dnia16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w 2019 roku zostały 

wydane następujące  decyzje: 

1. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew, krzewów – szt. 25, 

2. Decyzje odmawiające usunięcia drzew, krzewów – szt. 3, 

3. Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności 

gospodarczej – szt. 111, 

4.  Decyzje sprzeciwiające się zamiarowi usunięcia drzew przez osoby fizyczne – szt. 2, 

5.  Zaświadczenia dla osób fizycznych, które zgłosiły zamiar usunięcia drzew – szt. 11. 
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Konserwacja doprowadzalnika, rzeki Krzna Południowa i rowów opaskowych 

W marcu 2019 roku zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym wykonano 

konserwację doprowadzalnika wody do zbiornika wodnego Zimna Woda oraz wykonano 

konserwację rzeki Krzna Południowa i rowów opaskowych powyżej jazu znajdującego się na  

tejże rzece. 

W ramach powyższych prac wykonano:  

- konserwację doprowadzalnika wody na zbiorniki wodne na łącznej długości 400 mb 

wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp doprowadzalnika na długości 400 mb, 

odmulenie dna doprowadzalnika, plantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu. 

- konserwację rowów opaskowych powyżej jazu w km 38+080 rzeki Krzna Południowa na 

łącznej długości 3.100 mb, wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, odmulenie dna 

rowów opaskowych i plantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu. 

- konserwację rzeki Krzny Południowej w km 38+080 – 39+100 na łącznej długości 1.020 mb, 

wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp  rzeki na długości 1 020 mb, odmulenie dna 

rzeki, plantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu. 

Do działań w zakresie ochrony środowiska zaliczyć można zakup czujnika jakości 

powietrza, który został zamontowany na budynku Przedszkola Integracyjnego w Łukowie przy 

ul. Ks. Dr M. Bednarczyka 3. Jest to profesjonalna stacja pomiarowa jakości powietrza 

Syngeos. Na stronie internetowej www.lukow.pl znajduje się zakładka Jakość powietrza  

w mieście. 

Prowadzono także działania zmierzające do modernizacji układu komunikacyjnego miasta oraz 

poprawy stanu technicznego dróg, choć trudno ocenić, jaki udział mają takie zadania w redukcji 

zanieczyszczeń komunikacyjnych. Przyjęto jednak, że poprawa systemu drogowego zwiększy 

płynność ruchu, a tym samym przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń przez 

pojazdy. 

Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie na bieżąco wykonuje interwencyjne remonty 

cząstkowe nawierzchni dróg, okresowe czyszczenie dróg i poboczy, porządkowanie pasów 

drogowych oraz modernizacje dróg. Wykonywano także okresowe czyszczenie dróg  

i poboczy przy drogach krajowych, wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie miasta, 

porządkowanie pasów drogowych.  

http://www.lukow.pl/
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Zadania zrealizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie: 

- ul. Patoki – ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z regulacją urządzeń 

infrastruktury podziemnej, 

- na odcinku od Al. Wojska Polskiego do ul. Nadrzecznej ułożono chodnik  z kostki 

brukowej,  

- ul. Ogrodnicza – ułożenie nawierzchni bitumicznej z regulacją urządzeń infrastruktury 

podziemnej 

- Al. T. Kościuszki – wykonano nawierzchnię bitumiczną zatoki postojowej  

- ul. Kiernickich wykonanie nawierzchni zatoki postojowej z kostki brukowej 

- wykonuje się remonty cząstkowe nawierzchni  

- zrealizowano instalację wodno-kanalizacyjną na terenie Zalewu zimna Woda w ramach 

rewitalizacji zalewu Zimna Woda  

- w ramach przebudowy ul. Kilińskiego wykonano kanalizację deszczową oraz nawierzchnię 

bitumiczną.  

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera rozdział 6.2.1 Drogi. 

 

W ramach edukacji ekologicznej Miasto przeprowadza akcje o tematyce ekologicznej.  

 - Miasto Łuków przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Łukowie, ŁOK, OSiR oraz 

Sklepu ABC Rowery w Łukowie i innych sponsorów w dniu 21 września 2019 r.  

zorganizowało Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu – Dzień bez samochodu. 

Bezpieczny peleton liczył ok. 13 km. Zakończył się w Parku Miejskim każdy z uczestników 

mógł oznakować swój rower oraz wziąć udział w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie 

Drogowym.  

Z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska zakupiono akcesoria rowerowe dla 

uczestników Bezpiecznego Peletonu np. kaski, rękawiczki, oświetlenia, sakwy rowerowe. 

Działanie miało na celu promocję proekologicznych zachowań właścicieli pojazdów i nie tylko.  

- Urząd Miasta Łuków przy współpracy z Przedsiębiorstwem Usług i Inżynierii Komunalnej 

Sp. z o.o. zorganizowało bezpłatną zbiórkę elektroodpadów (zużyty sprzęt AGD, RTV), 

odpadów wielkogabarytowych i opon w dniach od 1 kwietnia 2019 r. do 12 kwietnia 2019r. 

oraz od 30 września 2019 r. do 11 października 2019 r. nieruchomości po wcześniejszym  

tel. lub osobistym zgłoszeniu w urzędzie.  
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- W dniu 25.10.2019 r.  w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące 

programów Mój Prąd, Agroenergia oraz Czyste Powietrze dla właścicieli domów 

jednorodzinnych oraz osób prowadzących działalność rolniczą. Spotkanie prowadzili doradcy 

energetyczni Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Działania 

edukacyjne wpływają na zwiększenie świadomości lokalnej społeczności  

w zakresie nowoczesnych energooszczędnych technologii oraz odnawialnych źródeł energii.  

- Miasto Łuków na bieżąco informuje zainteresowanych mieszkańców na temat mechanizmów 

finansowania zakupu  i montażu kolektorów słonecznych czy ogniw fotowoltaicznych. 

Informuje także o możliwości z korzystania z programu „Czyste powietrze” realizowanym 

przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu 

jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z domów jednorodzinnych.  

- zbiórka zużytych baterii np. w Urzędzie Miasta Łuków oraz w szkołach,  

- Miasto Łuków przy współudziale z PUIK Sp. z o.o. w Łukowie prowadzi edukację 

ekologiczną związaną z promowaniem prawidłowej gospodarki odpadami poprzez emisję 

spotu reklamującego segregację odpadów. Nagrania emitowane były w lokalnej telewizji  

i stronie www.lukow.pl. 

Edukacja ekologiczna w mieście Łuków polegała przede wszystkim na rozbudzaniu 

świadomości i wrażliwości ekologicznej, zainteresowaniu problemami środowiska, 

upowszechnianiu wiedzy o tej tematyce, zwiększaniu świadomości ekologicznej mieszkańców 

dotyczących prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi. 

 

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 terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Łuków obejmuje: Plac 

Solidarności i Wolności o pow. ok. 1 980 m2, Plac przy fontannie o pow. ok. 2940m2, teren 

przy Pomniku Papieża Jana Pawła II o pow. ok. 1 200 m2, teren Parku Miejskiego o pow. 

3 8916 m2, pasaż pomiędzy ul. Nowopijarską a ul. Przemysłową o pow. 3 075 m2 wraz  

z pasem zieleni przylegającym do garaży, klomb przy ul. 11 Listopada za „Stokrotką” o pow. 

350 m2, klomb „za Stokrotką” na os. Klimeckiego o pow. ok. 25 m2, zieleniec „przy Studni”, 

teren trawnika przy Placu Narutowicza o pow. 440 m2, trawnik przy ul. Staropijarskiej  

i Międzyrzeckiej o pow. ok. 70 m2, teren u zbiegu ulic Staropijarskiej i Zdanowskiego o pow. 

http://www.lukow.pl/
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ok. 400 m2, oraz 6 szt. placów zabaw: przy ul. Krasińskiego o pow. 3 686 m2,  

ul. Broniewskiego o pow. 353 m2, ul. Chrobrego o pow. 438 m2, ul. Nowogródek o pow. 327 

m2, przy ul. Rurowej o pow. 654 m2 oraz przy ul. Konstytucji 3 Maja o pow. 725 m2  

wraz z Otwarta Strefą Aktywności tzw. OSA . 

Pielęgnacją i bieżącym utrzymaniem terenów zieleni urządzonej na terenie miasta 

Łuków zajmowało się w  roku 2019 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.272.1.6.2019 zawartej w dniu 

07.01.2019 r. pomiędzy Miastem Łuków ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków a w/w 

Stowarzyszeniem. Kwota wydatkowana w roku 2019 to 136 080,00 zł, w tym z opłat  

za gospodarcze korzystanie ze środowiska 34 055,57 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego w Lublinie).  

Wykonano zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne pomnika przyrody - dębu 

szypułkowego rosnącego w pobliżu Placu Narutowicza w Łukowie. Zakupiono budki lęgowe 

zamontowane na terenie zalewu Zimna Woda.  

Ponadto wykonano nasadzenia drzew gatunku śliwa wiśniowa, jabłoń rajska, klon zielony, lipa 

drobnolistna, surmia w ul. Pana Tadeusza, ul. Kilińskiego, na Bulwarze 100- lecia Odzyskania 

Niepodległości, 700-lecia, Parkowa, Partyzantów i na innych terenach zieleni miejskiej.  

Zakupiono siatkę ocynkowaną do ochrony drzew przez bobrami na Bulwarze 100-lecia 

Odzyskania Niepodległości oraz tarcicę do mocowania drzew na bulwarze.  

 

6.7. Współpraca krajowa i zagraniczna 

Miasto Łuków jest członkiem Związku Miast Polskich, mającego na celu wspieranie idei 

samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju 

miast polskich. Od 2019 roku członkiem Zarządu Związku Miast Polskich VIII kadencji (2019-

2024) jest burmistrz Łukowa Piotr Płudowski.  

Miasto Łuków w 2019 roku współpracowało z: 

1) Departamentem Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego w zakresie wymiany informacji dotyczących terenów 

inwestycyjnych. 
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2) Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, zarządzającą Tarnobrzeską 

Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, w zakresie działań służących 

rozwojowi gospodarczemu Miasta Łuków. 

3) Miastem Kraśnik i Miastem Międzyrzec Podlaski w kontekście wspólnego aplikowania 

o środki zewnętrzne. 

Miasto Łuków współpracuje z czteroma miastami partnerskimi, takimi jak: Tõrva (Estonia),  

Voisins-le-Bretonneux (Francja), Lazdijai (Litwa), Baranówka (Ukraina). 

Współpraca z Tõrvą obejmuje: 

– wzajemną naukę i wymianę doświadczeń na każdym poziomie społeczności lokalnej; 

– podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, umożliwiających lokalnej społeczności 

przekraczanie granic we współczesnej Europie; 

– wsparcie i rozwój przyjacielskich relacji między dwoma narodami poprzez działalność 

kulturalną, sportową, edukacyjną i ekonomiczną; 

– uzgadnianie wzajemnych działań tak, aby rozwijały współpracę między lokalnymi władzami, 

organizacjami i mieszkańcami obu miast. 

Współpraca z Voisins-le Bretonneux obejmuje: 

– poszerzanie Unii Europejskiej i rozwój przyjaźni francusko-polskiej; 

– wymianę we wszystkich dziedzinach dla dobra naszych miast i ich mieszkańców; 

– połączenie wzajemnych starań w osiągnięciu jedności europejskiej. 

Współpraca z Lazdijai obejmuje: 

– działalność lokalnych organizacji samorządowych; 

– kulturę i edukację; 

– organizację sportu i wypoczynku dla dzieci; 

– rozwój handlu; 

– kwestię ochrony środowiska; 

– turystykę. 

Współpraca z Baranówką obejmuje: 

– promocję miast w obu krajach; 

– rozwój kontaktów pomiędzy mieszkańcami obydwu samorządów; 

– współpracę pomiędzy szkołami, wymianę dzieci i młodzieży; 

– wymianę w dziedzinie kultury, turystyki i sportu; 

– rozwój kontaktów pomiędzy podmiotami gospodarczymi obydwu miast; 

– pomoc stronie ukraińskiej w okresie przedakcesyjnym do struktur Unii Europejskiej. 
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Ponadto w 2019 roku została podpisana Deklaracja Współpracy pomiędzy Miastem Łuków,  

a Miastem Sykkylven w Norwegii w zakresie: 

– promocji miast; 

– rozwoju kontaktów pomiędzy mieszkańcami obydwu samorządów; 

– współpracy pomiędzy szkołami, wymiany dzieci i młodzieży; 

– wymiany w dziedzinie kultury i sportu; 

– rozwoju kontaktów pomiędzy podmiotami gospodarczymi obydwu miast; 

– realizacji wspólnych programów unijnych. 

 

Delegacje z miast partnerskich: Tõrva (Estonia), Voisins-le-Bretonneux (Francja), Lazdijai 

(Litwa), Baranówka (Ukraina) oraz zaprzyjaźnionego miasta Sykkylven (Norwegia) wzięły 

udział w święcie Miasta „Dniach Łukowa”. W ramach współpracy międzynarodowej grupa 

dzieci i młodzieży z miasta partnerskiego Baranówka miała możliwość poznać miasto Łuków 

oraz integrować się z polskimi rówieśnikami. 

W 2019 roku delegacja Miasta Łuków przebywała z wizytą w Voisins-le-Bretonneux   

(uczestnictwo w Biegu Wiosny), w Lazdijai (uczestnictwo w Fieście Pogranicza), w Tõrvie 

uczestnictwo w Święcie Ognia), w Baranówce (uczestnictwo w Święcie Miasta Baranówka). 
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7. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK MIEJSKICH 

          

 

        INFORMACJE DO RAPORTU O STANIE MIASTA ŁUKÓW   

W ROKU 2019 

 
           Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie Sp. z o. o. powstało  w wyniku 

przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego PGK w Łukowie w  jednoosobową spółkę Miasta 

Łuków. 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 31.12.2019 r. wynosi 35 414 800,00 złotych i dzieli się na 354 148 

udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.  

 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), 
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- 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) 

Zadania statutowe Spółka wykonuje  poprzez wyodrębnione w jej strukturze zakłady: 

 Zakład Wodociągów, 

 Zakład Kanalizacji  i  Oczyszczania Ścieków, 

 Zakład Oczyszczania Miasta, 

 Laboratorium. 

Zestawienie przychodów i kosztów  w 2019 r.  z podziałem na poszczególne rodzaje 

działalności w zł.      

               
Wyszczególnienie 2019 Struktura % 

Przychody ogółem 14 723 040,87 100 

Zakład Wodociągów 3 894 004,09 26,46 

Zakład Kanalizacji 8 179 581,98 55,55 

Zakład Oczyszczania Miasta 2 177 161,28 
14,79 

Pozostała działalność 

Laboratorium 

48 531,35 
0,33 

Pozostałe przychody operacyjne 317 395,03 2,15 

Przychody finansowe 106 367,14 0,72 

Koszty ogółem 14 573 382,89   

Zysk brutto 149 657,98  

Podatek dochodowy 42 370,00  

Zysk netto 107 287,98  
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 Za 2019  rok Spółka uzyskała przychody ogółem w kwocie 14 723 tys. zł. 

Głównym źródłem przychodów, podobnie jak w latach ubiegłych, była dostawa wody 

 i odbiór ścieków na kwotę 12 073,59 tys. zł , co stanowi 82 % całości przychodów. 

Przychody z działalności Zakładu Oczyszczania Miasta na kwotę 2 177,16  tys. zł stanowiły 14,79 %  

całości przychodów.  

 

Inne źródła przychodów to: 

- usługi laboratorium – 48,5 tys. zł (0,33%), 

- pozostałe przychody operacyjne – 317,4 tys. zł ( 2,15%), 

- przychody finansowe – 106,3 tys. zł ( 0,72%) 

 

Na pozostałe przychody  operacyjne składają się m.in.: wynajem lokali użytkowych; dotacje i wieczyste 

użytkowanie gruntów; rozwiązanie rezerwy  na należności;   zwrot wynagrodzeń PFRON; umorzenie 

pożyczki WFOŚiGW. 

 Przychody finansowe to przede wszystkim otrzymane odsetki od należności nie zapłaconych  

w terminie  ( 10,7 tys. zł ) oraz odsetki od środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach 

bankowych w kwocie (95,7 tys. zł). 

            Za 2019 rok działalność Spółki zamknęła się zyskiem netto w  kwocie  107, 3 tys. zł.              

Szybkość spłat należności od odbiorców z tytułu dostaw utrzymywała się na dobrym  poziomie i 

wynosiła  25 dni. W badanym okresie wskaźniki   płynności ukształtowały  się na następującym 

poziomie: wskaźnik bieżącej płynności   4,28; wskaźnik szybkiej płynności   4,18; wskaźnik rentowności  

0,75. 
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Aktywa Spółki obrazuje poniższe zestawienie: 

Nazwa składnika majątku 
2019 r. 

w tys. zł % 

1 2 3 

A. Aktywa trwałe 38 220,2 81,6 

I. Wart. niematerialne i prawne 17,9 0,0 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 35 877,3 76,6 

III. Należności długoterminowe 421,6 0,9 

V. Długot. rozliczenia międzyokresowe  1 903,4 4,1 

B. Aktywa obrotowe 8 614,8 18,4 

I.  Zapasy 218,1 0,5 

II. Należności krótkoterminowe 2 083,2 4,4 

III. Inwestycje krótkoterminowe 6 178,5 13,2 

IV. Krótkoterm. rozliczenia międzyokresowe 135,0 0,3 

Aktywa razem 46 835,0 100% 

 

Pasywa Spółki  

Treść 
2019 r. 

w tys. zł % 

1 2 3 

A. Kapitał własny 40 017,3 85,4 

I. Kapitał podstawowy 35 414,8 75,6 

II. Kapitał zapasowy 2 244,1 4,8 

III. Kapitał z aktualizacji wyceny 2 252,6 4,8 

VIII. Zysk (strata) netto  105,8 0,2 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 817,7 14,6 
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I.  Rezerwy na zobowiązania 2 620,8 5,6 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 112,0 4,5 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 2 084,9 4,5 

Pasywa razem 46 835,0 100% 

 

      Aktywa Spółki na dzień 31.12.2019 r.  wynosiły 46 834 994,71 zł  i zmniejszyły się    w stosunku do 

stanu na 01.01.2019  roku  3,5%  tj. o 1 699,2 tys. zł. W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost  

aktywów trwałych o 1 260,1 tys. zł oraz spadek  aktywów obrotowych o 2 959,3  tys. zł. Nastąpił spadek  

środków pieniężnych  o kwotę 2 461,1  tys. zł.  Wzrost  krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych 

o kwotę 8,2 tys. zł. W ogólnej strukturze aktywów Spółki zdecydowanie przeważały aktywa trwałe .  

Ich udział wzrósł  z 76,15 % na początku roku do 81,61%  na koniec 2019 r. Udział środków obrotowych   

w strukturze aktywów zmalał o 5,4%. 

 Pasywa Spółki  za rok 2019 tak jak aktywa  zmniejszyły się o kwotę  1 699,2 tys. zł ,  

a fundusz własny zmniejszył się o kwotę   130,5 tys. zł. Zobowiązania   i rezerwy na zobowiązania  

wykazują spadek o 1 568,7 tys. zł na co złożył się spadek zobowiązań  oraz  spadek rozliczeń 

międzyokresowych. Na koniec  2019 r. aktywa Spółki  w 85,44% sfinansowane były kapitałami własnymi. 

 

Na dzień 31.12.2019 r. Spółka zatrudniała ogółem 88 osoby z tego 19 kobiet i 69 mężczyzn. Średni wiek 

dla kobiet 45,  a dla mężczyzn 49 lat.  Średni staż pracy pracowników w Spółce wynosi 17 lat.      

Zakład Wodociągów  

Zakład Wodociągów  prowadzi statutową działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

miasta Łukowa.  

Dla zapewnienia ciągłości dostawy wody o wymaganej jakości służą następujące obiekty: 

 studnie głębinowe - 9 szt., 

 Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana przy ul. Partyzantów 6b, 

 sieć wodociągowa rozdzielcza o długości 86,47 km, 

 przyłącza wodociągowe w ilości 3.080 szt. do 4.185 budynków o łącznej długości 84,20 km (stan 

na koniec 2019 roku), które są własnością odbiorców usług. 
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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 6b - 2 studnie, 

 Parku Miejskiego - 1 studnia, 

 ul. Stodolnej i ul. Parkowej - 2 studnie, 

 ul. Poważe i ul. Strzelniczej - 4 studnie. 

 

 Produkcja i sprzedaż  wody w 2019 r. (tys. m³) 

Wyszczególnienie 2019 

Pozyskanie wody (produkcja) 1.343,0 

Woda rozprowadzona (z SUW do miasta)  1.295,7 

Sprzedaż wody, w tym: 1.148,2 

 - gospodarstwa domowe 872,4 

 - woda zużywana bezpowrotnie 43,4 

- pozostali  odbiorcy 155,5 

- przemysł i usługi 76,9 

Sprzedaż niezafakturowana (obiekty PUIK) 27,6 

Straty wody (sprzedaż / ilość wody 

rozprowadzonej 

11,4 % 

Straty wody (sprzedaż + zużycie przez PUIK / ilość 

wody rozprowadzonej 

9,3 % 

 

W roku 2019 zafakturowana sprzedaż wody wyniosła 1.148,2 tys. m³.   
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W ramach prac konserwacyjno-remontowych w 2019 roku na rozdzielczej sieci wodociągowej usunięto 

54 awarie. Na armaturze wodociągowej usunięto w analogicznym okresie 66 awarii.  

Inwestycje przeprowadzone w 2019 roku w zakresie wodociągu miasta Łukowa to budowa sieci 

wodociągowej w: 

- ulicy Zagrodowej i przyległych z rur PE100 RC  225 i  160 o łącznej długości 1,16 km, 

- ulicy Źródlanej z rur PE100 RC  90 o długości 0,22 km. 

 W 2019 roku nastąpił przyrost: 

- rozdzielczej sieci wodociągowej o 1,38 km, 

- przyłączy wodociągowych w ilości 55 szt. do 62 budynków o długości około 1,96 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 2019 roku liczba zawartych umów o zaopatrzenie w wodę wynosiła  4.802 umów.  

Ilość wodomierzy głównych wynosi 5.002 szt., natomiast ilość wodomierzy wody zużywanej 

bezpowrotnie (zawartych umów dostawy wody zużywanej bezpowrotnie) to 630 szt.   

W roku 2019 zamontowano 62 wodomierze główne oraz wymieniono 1.145 wodomierzy  

u odbiorców usług. 

Struktura sieci wodociągowej w 2019 r. (km) 

Materiał km % 

A-C 8,81 10,2 

PCV 38,07 44,0 



195 
 

PE 

14,34 16,6 

Stal 0,00 0,0 

Żeliwo 25,25 29,2 

Razem 86,47 100 

 

 Zakład Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków  

Zakład Kanalizacji i Oczyszczania ścieków zajmuje się odbiorem i oczyszczaniem ścieków  

z terenu Miasta Łuków oraz częściowo z Gminy Łuków. System odprowadzania ścieków stanowią: 

 101,5  km sieci kanalizacyjnej, 

 15 sieciowych przepompowni ścieków, 

 oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna  o średniej ilości odprowadzanych ścieków 

oczyszczonych 9 692 m3/dobę, z usuwaniem biogenów.  W roku 2019 odprowadzono średnio 7 

961m3/dobę ścieków. Obciążenie Oczyszczalni Ścieków w 2019 r. wyniosło 86 900 RLM. 

W 2019 roku PUIK zaewidencjonowano 93 nowych przyłączy kanalizacyjnych. W roku 2019 odebrano 

nieczystości płynne taborem asenizacyjnym w ilości 4 686 m3 z Miasta Łuków oraz 9 690 m3 z Gminy 

Łuków. 

 Odbiór Ścieków w 2019 r. (w  tys. m ³) 

Odbiór ścieków 2019 

Ścieki oczyszczone i odprowadzone do rzeki 2 905,6 

Ścieki rozliczone ogółem: 1 616,9 

Gospodarstwa domowe 833,9 

Ścieki przemysłowe 617,4 

Pozostali odbiorcy (instytucje użytku 

publicznego) 

133,0 
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Ścieki Łazy 18,3 

Nieczystości ciekłe  dowożone do oczyszczalni 14,3 

 

W 2019 r. ścieki rozliczone stanowiły 54,5 % ścieków oczyszczonych - odprowadzonych do 

rzeki, pozostałe 45,5%  to były ścieki obce (wody infiltracyjne i opadowe).  

W ramach prac konserwacyjno - remontowych pracownicy Zakładu  Kanalizacji usunęli 

niedrożność sieci kanalizacyjnej w ilości 550 przypadków  przy pomocy samochodu WUKO. 

Zakład Oczyszczania Miasta 

Zakład Oczyszczania Miasta wykonuje usługi w zakresie: 

 odbierania i transportu odpadów z nieruchomości z terenu miasta Łuków, 

 prowadzenia punktu PSZOK, 

 odbierania i transportu odpadów nie ulegających biodegradacji (odpady  

z cmentarza), 

 opróżniania śmietniczek ulicznych ustawionych na drogach powiatowych na terenie 

Miasta Łuków. 

W 2019 roku PUIK Sp. z o.o. odbierał odpady komunalne ze wszystkich nieruchomości na 

terenie miasta i transportował je do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach 

k. Radzynia Podlaskiego. Dodatkowo, świadczona była usługa odbioru i transportu odpadów nie 

ulegających biodegradacji z cmentarza w Zofiborze (parafia Ulan Majorat). 

Odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK dla mieszkańców miasta 

odbywał się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Łuków i PUIK Sp. z o.o.,  obowiązującej  

od  1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2019 roku. Rok 2019 był kolejnym rokiem, w którym firma 

odnotowała deficyt na tej działalności. 

Rozliczenie z Parafią w Zofiborze odbywało się na podstawie wystawianych faktur za odbiór  

i transport odpadów w kontenerach Kp7, za każdy odebrany kontener. 

 Prowadzenie PSZOK dla mieszkańców gminy Łuków odbywa się na podstawie cyklicznej 

umowy zawieranej na poszczególne lata, również z ryczałtowym wynagrodzeniem miesięcznym. 
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          Zestawienie ilości odpadów odebranych w roku 2019 z terenu miasta Łuków 

 

Kod 

 odpadów 

 

     Rodzaj odebranych odpadów 

Ilość odebranych odpadów  

[Mg] 

w 2019 roku 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
2 536,16 

15 01 07 Opakowania ze szkła 388,31 

05 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 1 153,84 

20 01 99 Inne nie wymienione frakcje  

zbierane w sposób selektywny 
762,84 

20 02 03 Inne odpady nieulegające 

biodegradacji 
161,40 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 

 
2 890,09 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 
41,00 

20 03 99* Odpady komunalne nie wymienione 

w innych podgrupach (popioły) 
417,88 

02 01 03 Odpadowa masa roślinna - 

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 

(śmietniczki) 
9,03 

  

Razem 
8 351,52 

           Laboratorium  

 

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 
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akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1067 jako potwierdzenie kompetencji technicznych 

do prowadzenia badań określonych w Zakresie Akredytacji. Cykl akredytacji obejmuje 4 lata. W tym 

okresie przeprowadzane są corocznie trzy oceny w tzw. nadzorze i czwarta ocena, która jest oceną 

ponowną przed kolejnym 4 letnim cyklem   akredytacji.   W roku 2019 w dniach   21-22   marca   została    

przeprowadzona   zaplanowana  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 w odniesieniu do 

aktualnych wymagań akredytacyjnych.  

- Ocena działań podjętych przez Laboratorium 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-360-2019. Przedsiębiorstwo PUIK 

Sp. z o. o. pismem PCA znak: AW.420.1420-LB-2008.III.4.2017.ES z dnia 17.04.2019 zostało 

poinformowane, że na podstawie wyników oceny w procesie nadzoru (kod oceny A-360/2019) 

akredytacja dla Laboratorium nr AB 1067 została utrzymana w dotychczasowym zakresie (wydanie nr 

13 dokumentu: „Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1067” z dnia 12.04.2019r.).  

Główne zadania Laboratorium w Przedsiębiorstwie to prowadzenie badań na potrzeby jego 

Zakładów tj. Zakładu Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków  oraz Zakładu Wodociągów. 

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. 
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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.   

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 36oC, ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC.  

W 2019 roku Laboratorium przeprowadziło badania 1717 próbek w tym 1452 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 

przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Badania prowadzone w ramach  wewnętrznego oraz 

zewnętrznego potwierdzenia ważności wyników badań objęły 151 próbek. 

Zlecenia tzw. Klientów zewnętrznych, obejmowały badania 114 próbek w ramach 70 zleceń, które 

dotyczyły badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody. 

 

 Inwestycje w roku 2019 

 

 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  inwestycyjne przedstawia poniższa tabela:  
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Tabela nr 9: Nakłady inwestycyjne  2018 i 2019 r  (zł.) 

 

Wyszczególnienie 2018 2019 

Wartość inwestycji ogółem w tym: 3 096 222,11 4 008 226,47 

Inwestycje nowe 2 156 799,62 2 743 796,67 

Inwestycje modernizacja  889 400,00 1 190 420,00 

Zakupy inwestycyjne 29 330,92 74 009,80 

Zakupy programy 20 691,57 0 

 

W roku 2019 w Zakładzie Wodociągów wykonano inwestycje: 

- sieć wodociągową w ul. Źródlanej, 

- sieć wodociągową w ul. Zagrodowej 

W roku 2019 r. w Zakładzie Kanalizacji zmodernizowano: 

-  metodą bezwykopową (metoda rękawa utwardzanego promieniami UV) sieci kanalizacji sanitarnej 

w ul. Browarnej, 

-   urządzenia  komór osadu czynnego 

Nowe inwestycje w Zakładzie Kanalizacji w 2019 roku to: 

- kanalizacja sanitarna w ul. Rurowej, 

- kanalizacja sanitarna w ul. Bartniej, 

- kanalizacja sanitarna w ul. Sosnowej, 

- kanalizacja sanitarna w ul. Tartacznej. 

 

    W 2019 roku PUIK sp. z o.o. w związku ze znacznym przewymiarowaniem zakresu rzeczowo-

finansowego pierwotnego Projektu „Modernizacji oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów  

ściekowych w Łukowie”  dokonał ograniczenia zakresu tego zadania. Odstąpiono także od zasady 
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„zaprojektuj i wybuduj” (tzw. Żółty FIDIC) poprzez ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji 

projektowej.” Wartość projektu po weryfikacji jego zakresu rzeczowego oszacowano wstępnie na ok. 

35 mln złotych. 

            Realizacja wymagań środowiskowych  

Jakość ścieków oczyszczonych  i odprowadzanych z oczyszczalni ścieków  do rzeki  Krzna,  

określona jest w decyzji  o pozwoleniu wodnoprawnym. Zgodnie z warunkami określonymi w 

decyzji, w roku 2019 wykonano 24 analizy ścieków surowych i oczyszczonych pobieranych w cyklu 

dobowym w 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- 1 007 mg/l, 

 BZT5 – 512 mg/l, 

 zawiesina – 318 mg/l, 

 azot ogólny- 91 mg/l, 

 fosfor ogólny- 11,0 mg/l  

średnie stężenie w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do rzeki  odpowiednio wynosiło: 

 ChZT- 31,6 mg/l – 96,86 % redukcji, 

 BZT5 – 6,6 mg/l -  98,71 % redukcji, 

 zawiesina – 8,1 mg/l – 97,45 % redukcji, 

 azot ogólny – 5,9 mg/l - 93,52 % redukcji, 

 fosfor ogólny - 0,39 mg/l – 96,46 % redukcji. 

Parametry powyższe wskazują, że 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 2019 Spółka  odprowadziła  opłatę do Urzędu 

Marszałkowskiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w wysokości 167,81 tys. 

zł.   

 



202 
 

 

 

  

21-400 Łuków    ul. Świderska 42      tel.  ( +48 25 )  798 30 92   tel. / fax.  ( +48 25 )  798 61 05    peclukow@pro.onet.pl  www.peclukow.pl  

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy   Nr.KRS 0000064366    

Wysokość  kapitału  zakładowego  3 132 000,00 zł             NIP 825-000-38-48,     REGON 710059185 

  PKO Bank Polski  S.A. Oddział w Łukowie     nr konta      89102012600000010200853218 

 

 

Łuków, dnia 14.04.2020 r. 

 

 

 

 

 

INFORMACJE DO RAPORTU O STANIE MIASTA ŁUKÓW 

                                                                  w roku 2019 

 

 

 

 

Pełna nazwa podmiotu :   Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łukowie  spółka z 

     ograniczoną  odpowiedzialnością 

 

Adres siedziby:   ul. Świderska 42    21-400 Łuków  

mailto:peclukow@pro.onet.pl
http://www.peclukow.pl/
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Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI 

Wydział KRS pod numerem 0000064366. Obecnie dokumenty rejestracyjne prowadzi Sąd 

Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego.  

    

PEC sp. z o.o. w Łukowie jest jednoosobową spółką z o.o.  Miasta Łuków o kapitale 

zakładowym na dzień sporządzania sprawozdania w wysokości 3.132.000 zł (słownie: trzy 

miliony sto trzydzieści dwa tysiące złotych). Spółka rozpoczęła działalność 01 października 

1992 roku z kapitałem zakładowym w kwocie  2.571.100 zł. Kapitał ten w 1994 r. uległ 

podwyższeniu  do kwoty 3.065.300 zł oraz w 1997 r. o 66.700 zł (słownie: sześćdziesiąt  sześć 

tysięcy siedemset złotych). Część kapitału zakładowego w kwocie 113.700 zł została wniesiona 

w formie aportu. 

 

Przedsiębiorstwo działa w oparciu o Akt Notarialny Rep. A nr 9000/92 z dnia  

28 września 1992 r. sporządzony w Kancelarii  Notarialnej Marii Sajkiewicz , Małgorzaty 

Nawrockiej 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).  

 

Od 2016 roku 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 sprawozdawczym zostało 

wytworzone 198 341 GJ ciepła, które dostarczane było siecią ciepłowniczą wykorzystując 

nośnik ciepła w postaci gorącej wody do  indywidualnych węzłów cieplnych na terenie miasta, 

których liczba była następująca: w styczniu – 185 szt. w grudniu- 189 szt. znajdujących się 

odpowiednio w 169  i 173 budynkach w tym 114 mieszkalnych. Ciepło odbierane było 

wyłącznie przez odbiorców końcowych. Na początku roku było ich 61 a na koniec 2019 r. 63   

z którymi podpisano 183 umowy kompleksowe o sprzedaż i dystrybucję ciepła. 
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 Ogółem sprzedano 177 882 GJ ciepła za kwotę 10 674 978 zł. Około 70 % 

produkowanego ciepła zużywane jest na ogrzewanie budynków. Pozostałe, to ciepło 

wykorzystywane do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Odbiorcami są głównie odbiorcy 

instytucjonalni, bądź zbiorowi (wspólnoty mieszkaniowe).Największy udział w strukturze 

odbiorców ciepła ma Łukowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, której wolumen sprzedawanego 

przez PEC w Łukowie ciepła wynosi 63,47 %. Do końca grudnia 2019 była stosowana 

wprowadzona dnia 01.10.2018 r. Taryfa dla ciepła zmieniona z dniem 01.06.2019 r.. W dniu 

01.01.2020 r. wprowadzono nową taryfę, która aktualnie obowiązuje. Planowany wzrost 

przychodów to ok. 5 %.  

 

W 2019 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 2019 r. wyniosła 173 048 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. 
25 654 4 553 22 926 53 133 

2. 
Budowa węzłów cieplnych oraz 

montaż ciepłomierzy. 
73 742 - 16 186 89 928 

3. Budowa sieci telemetrycznej 7 618 - 6 116 13 734 

4. 
Pozostałe zakupy(komp. oprogr. 

zagęszczarka, agregat, drukarka)  
11 045 5 208 - 16 253 

5. Razem 118 059 9 761 45 228 173 048 
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Zadania z poz. 1   to budowa przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków Przedszkola 

Miejskiego nr 2, Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 13 i Stodolnej 24 oraz 

budynku żłobka Gminy Łuków przy ul. Świderskiej.   

Zadania z poz. 2   to instalacja węzłów cieplnych i ciepłomierzy w w/w budynkach  

przyłączonych do sieci .  

Zadanie z poz. 3  to rozbudowa systemu telemetrycznego sieci ciepłowniczej i węzłów. 

Zadania z poz. 4  to pozostałe zakupy ( komputerów, wymiana serwera, oprogramowania ). 

 

W 2019 r. zakupiono uprawnienia do emisji CO2 kwalifikowane jako wartości 

niematerialne i prawne. Na rzecz rozliczenia roku 2018 zakupiono uprawnienia na kwotę 

1 473 233,00 zł. a na rok 2019 zakupiono uprawnienia w kwocie 1 770 460,00 zł. 

 

W przedsiębiorstwie działa jednoosobowo Prezes Zarządu oraz pięcioosobowa Rada 

Nadzorcza. W omawianym roku zmienił się z dniem 14.05.2019 r. Zarząd oraz z dniem 

01.02.2019 r. skład Rady Nadzorczej. Celem Spółki jest zapewnienie ciągłości dostaw ciepła 

odbiorcom poprzez prawidłowe funkcjonowanie źródła ciepła i sieci ciepłowniczej oraz 

urządzeń regulacyjnych gwarantujących komfort cieplny odbiorcom.  

 

 Na dzień 31 grudnia 2019 r. majątek trwały stanowił  9 621 942,33 zł   tj. 70,6  % 

wartości majątku spółki -  w tym : 

- środki trwałe :                                                             9 496 088 zł  tj.   71,8 % 

- wartości niematerialne i prawne :                                         729 zł  tj.    0,04 % 

- środki trwałe w budowie :                        28 157 zł  tj.      2,1 % 

 

 

 

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2019 r. oraz stopień ich umorzenia w poszczególnych 

grupach rodzajowych obrazuje poniższa tabela: 
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Grupa rodzajowa  środków 

trwałych 

 

 

Wart. brutto 

[zł] 

 

 

Umorzenie 

[zł] 

 

Amortyzac

.  za 2019 

r. 

[zł] 

Wartość 

netto 

[zł] 

Stop. 

umorz

mająt. 

[%] 

   

Ogółem :  

          w tym:  

0.Grunty. 

1.Budynki  i lokale. 

2.Obiekty inżynierii lądowej. 

3.Kotły i masz. energetyczne 

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. 

 

26 671 708 

 

1 006 636 

1 769 601 

9 143 593 

6 573 615 

5 837703 

 

521 954 

 

1 225 587 

238 357 

354 660 

 

17 175 620 

 

179 684 

1 102 482 

5 341 802 

3 355995 

5 230 747 

 

442 337 

 

940 220 

238 357 

343 995 

 

1 186 231 

 

11 044 

41 724 

259 945 

466 955 

303 158 

 

54 687 

 

38 526 

5 168 

5 023 

 

9 496 088 

 

826 951 

667 119 

3 801 792 

3 217 621 

606 956 

 

79 617 

 

285 367 

0 

10 666 

 

64,4 

 

17,9 

62,3 

58,4 

51,0 

89,6 

 

84,7 

 

76,7 

100,0 

96,9 
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Aktywa spółki  obrazuje poniższe zestawienie. 

 

Nazwa 

składnika 

majątku 

2019 r. 

w tys. zł % 

1 6 7 

A. Aktywa trwałe 9 621,9 70,6 

  I. Wart. niemat. i prawne 0,7 0,0 

 II. Rzecz.aktywa trwałe 9 524,2 69,9 

 V.Długot. rozlicz. międzyo. 97,0 0,7 

B. Aktywa obrotowe 4 010,3 29,4 

  I. Zapasy 1 862,3 13,7 

 II. Należności krótkoterm 1 694,2  12,4 

   - z tytułu dostaw  i usług 1 548,8 11,4 

III.Inwestycje krótkoterm  443,1 3,2 

   - środki pieniężne 443,1 3,2 

IV.Krótkoterm. rozliczen. 10,7 0,1 

     Aktywa razem 13 632,2 100,0 
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Poniższe zestawienie pokazuje kwoty  przychodów i kosztów w 2019 r. 

 

Treść 2019 r. 

 w [tys. zł]. 

1 4 

    I. Przychody netto ze sprzedaży 11 028,3 

   II. Koszty działalności operacyjnej. 11 619,1 

  III. Zysk ze sprzedaży - 590,8 

  IV. Pozostałe przychody operacyjne. 93,0 

   V. Pozostałe koszty operacyjne 14,1 

  VI. Zysk z działalności operacyjnej. - 547,7 

 VII. Przychody finansowe 0,0 

VIII. Koszty finansowe 98,4 

  IX. Zysk brutto - 646,1 

   X. Podatek dochodowy -8,6 

  XI. Zysk netto - 637,4 

 

 

Wynik rachunkowy za 2019 r. wykazuje stratę, gdyż przedsiębiorstwo poprzez wymagania 

narzucone przez prawo Unii Europejskiej było zmuszone do wydania  1 790 774 zł na zakup, 

na giełdzie, uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Stanowi to ok. 15,0 % kosztów ogółem. 

Koszty te nie były w całości uwzględnione w taryfie dla ciepła  ze względu na znaczny wzrost 

cen i długi okres zatwierdzania taryfy. 
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W poniższej tabeli struktura  kapitałów i zobowiązań w 2019 r. 

 

Treść 2019 r. 

 w tys. zł % 

1 6 7 

A. Kapitał własny 8 976,4 65,9 

I. Kapitał podstawowy 3 132,0 23,0 

II. Kapitał zapasowy  5 645,8 41,4 

III. Kapitał z aktual. wycen. 836,0 6,1 

VIII. Zysk ( strata)  netto - 637,4 -4,6 

B. Zobow. i rezer. na zob. 4 655,8 34,1 

I. Rezerwy na zobowiąz.  405,3 3,0 

- rezer. na świad. em..i rent. 404,9 3,0 

          - długoterminowe 343,5 2,5 

          - krótkoterminowe 61,4 0,1 

II. Zobow. długotermin. 0,0 0,0 

     - kredyty i pożyczki 0,0 0,0 

     - inne zob. finansowe - - 

III .Zobow. krótkotermin. 3 032,5 22,2 

   - kredyty i pożyczki 1 911,8 14,0 

   - inne zobow. finansowe 0,0 0,0 

   - z tyt. dostaw  w okresie  

        wymag. do 12 m-cy 

88,7 0,7 

  - z tyt. podat. i ubezpiecz. 710,3 5,2 

IV. Rozlicz. międzyokr. 1 218,0 8,9 

Pasywa razem 13 632,2 100,0 
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Kapitał własny tworzą: kapitał podstawowy, kapitał zapasowy, kapitał z aktualizacji wyceny, 

zysk (strata) netto z lat ubiegłych oraz wynik finansowy netto z roku bieżącego. W roku 2019 

kapitał podstawowy pozostał na poziomie roku poprzedniego i wyniósł 3 132,0 tys. zł. 

Kapitał zapasowy obniżył się o pokrycie straty z roku 2018 w kwocie 652,2 tys. zł. i wyniósł  

5645,8 tys. zł.   

Spółka swoje zasoby finansuje głównie z kapitałów własnych. W roku 2019 w łącznej kwocie 

pasywów kapitały te stanowią odpowiednio  65,9 %. 

W strukturze majątku wzrósł  udział procentowy kapitałów własnych w porównaniu do 2018 

r.  o 3,3 %. 

Zobowiązania ogółem zmniejszyły się o kwotę 1 091,7 tys. zł. Zobowiązania długoterminowe i 

krótkoterminowe z tytułu pożyczek  wzrosły o kwotę 309,4 tys. zł. i wynoszą 1 911,8 tys. zł.  

 

 

 

. Na dzień  31 XII 2019 roku zatrudnionych było 46 pracowników na 46 etatach w tym 

na stanowiskach nierobotniczych 15 osób na 15 etatach, zaś na stanowiskach robotniczych 31 

osób na 31 etatach. Obecnie zatrudnionych jest 46 pracowników na 46 etatach. Prezes 

Zarządu jest zatrudniony na umowie o świadczenie usług zarządzania.  

W przedsiębiorstwie obowiązuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy określający zasady 

zawierania umów o pracę a także dodatkowe świadczenia pracownicze.  

 

 

 Rozbudowa  sieci ciepłowniczej magistralnej oraz powiększenie  poprzez modernizację 

trzech  kotłów, mocy zainstalowanej w ciepłowni przy ul. Świderskiej pozwoliła na przyłączenie 

kolejnych odbiorców. Przyłączone  zostały budynki Przedszkola Miejskiego nr 2, Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 13 i Stodolnej 24 oraz budynku żłobka Gminy Łuków przy 

ul. Świderskiej.   

 

Zdarzenia i kategorie ekonomiczne pozytywne które miały miejsce w 2019 r. 
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1. Opracowano wielowariantową koncepcję budowy nowej ciepłowni w Łukowie p.n. 

„Budowa ekologicznej ciepłowni w Łukowie „ 

2. Opracowano Studium Wykonalności dla wybranej koncepcji „ Budowy ekologicznej 

ciepłowni w Łukowie”. 

3. Opracowano i aplikowano wniosek do NFOŚ i GW o dofinansowanie przedsięwzięcia 

p.n. „ Budowa ekologicznej ciepłowni w Łukowie „ w formie dotacji. 

4. Opracowano i aplikowano wniosek do NFOŚ i GW dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. 

„ Budowa ekologicznej ciepłowni w Łukowie „ w formie pożyczki. 

5. Opracowano Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia p.n. „Budowa Ekologicznej Ciepłowni 

w Łukowie” i złożono „ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach” przedsięwzięcia. 

Ponadto: 

1. W 2019 r. PEC w Łukowie nie odnotował istotnych dla bezpieczeństwa dostaw ciepła, 

awarii. 

2. W 2019 r. nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnych granicznych pułapów emisji 

zanieczyszczeń do powietrza. 

3. Terminowo regulowano wszystkie zobowiązania. 

4. Utrzymano niski stan należności przeterminowanych. 

5. Zmniejszono zobowiązania ogółem o 1 091 700 zł. 

6. Nastąpił wzrost wskaźnika pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym do poziomu 

93,35 %. 

7. Nastąpił wzrost wskaźnika pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym do poziomu 

109.4 %. 

8. Nastąpił wzrost trwałości struktury finansowania do wartości 77.3%. 

      

Wnioski 

 

1. Z uwagi na politykę ekologiczną UE i bezpieczeństwo mieszkańców należy 

kontynuować proces inwestycyjny p.n. „Budowa ekologicznej ciepłowni w Łukowie”. 

2. Należy zwiększać przychody głównie  poprzez zwiększanie wolumenu sprzedawanego 

ciepła  (zwiększanie ilości nowych przyłączeń do systemu). 

3. W celu obniżenia kosztów tam gdzie to możliwe inwestycje  wykonywać siłami 

własnymi . 

4. W dalszym ciągu należy racjonalizować koszty na poziomie operacyjnym. 

5. W związku z nową perspektywą finansową UE na lata 2020 - 2027 należy przygotować 

dokumentację  do procesu inwestycyjnego p.n. „ Własny prąd dla Łukowa”  w ramach 

aktywności gospodarczej PEC w Łukowie.  

 

  



212 
 

8. PODSUMOWANIE 

Podsumowując rok 2019 należy zwrócić uwagę na szereg podjętych działań, które miały  

na celu utrzymanie naszego Miasta w dobrej kondycji finansowej, społecznej oraz 

infrastrukturalnej. Wykonanie szeroko zakrojonych działań opisanych w raporcie było zgodne 

z przyjętymi przez Miasto strategiami, politykami i programami. Łuków to Miasto tradycji  

i nowoczesności, z własnym klimatem i specyfiką, otwarte na współpracę i przedsiębiorcze. 

Ogromna w tym zasługa naszych mieszkańców, do których przede wszystkim skierowane jest 

to opracowanie. Poprzez własne zaangażowanie, twórcze myślenie, aktywność zawodowa  

i społeczną przyczyniacie się do rozwoju Łukowa. 

 Bardzo Wam wszystkim za to dziękuję i zachęcam do dalszego działania, a ze strony 

samorządu miejskiego deklaruje stwarzanie jak najlepszych warunków do życia i pracy.  

 


