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1. Wstęp 
 

 

 

Szanowni Państwo, 
 

 

stosownie do obowiązku wynikającego z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) przedstawiam Raport o stanie Miasta 

Łuków. Dokument obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w 2020 roku. 

 

Jest to już trzeci raport sporządzony w obecnej kadencji samorządu. Zawiera on 

informację dotyczącą realizacji polityk, programów, strategii i uchwał Rady Miasta. Treść 

raportu została przygotowana przez pracowników Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek 

organizacyjnych w tym miejskich osób prawnych. 

 

Raport o stanie gminy jest narzędziem kontroli nad organami wykonawczymi jednostek 

samorządu terytorialnego, pełni jednocześnie rolę informacyjną dotyczącą funkcjonowania 

organizmu miejskiego. 

 

Raport zostanie udostępniony mieszkańcom Łukowa, którzy będą mogli wziąć udział 

w debacie nad dokumentem. 

 

 

 

 

 

Piotr Płudowski 
 

Burmistrz Miasta Łuków 
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2. Ogólna charakterystyka Miasta Łuków 
 

2.1. Lokalizacja miasta  

 

Miasto Łuków położone jest administracyjne w północnej części województwa lubelskiego. 

Geograficznie miejscowość zlokalizowana jest na styku Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny 

na Równinie Łukowskiej. Łuków jest największym ośrodkiem miejskim pomiędzy Lublinem, 

Siedlcami, Puławami i Białą Podlaską. Powierzchnia miasta wynosi 35,75 km2, a jego granice 

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

Przez Łuków przebiega środkowy równoleżnik terytorium Polski. Przez miasto przepływa 

także rzeka Krzna Południowa, a przez jego północne krańce Krzna Północna. Rzeki te 

stanowią największy lewy dopływ Bugu. 

 

 
 

Rysunek 1. Położenie Miasta Łuków na mapie Polski, Województwa Lubelskiego i Powiatu Łukowskiego. 
 

Przez Łuków przebiegają dwie drogi krajowe nr 63 i 76 oraz drogi wojewódzkie nr 806, 807 

i 808 wiodące do innych miejscowości w regionie. W przyszłości w niedalekiej odległości od 

miasta powstać ma autostrada A2. Łuków jest też ważnym kolejowym węzłem 

komunikacyjnym. Przez miasto przebiega transeuropejska magistrala kolejowa Lizbona - 

Moskwa (E20), a z lokalnego dworca dostać się można pociągiem do wielu miast w kraju 

i w Europie. Przez Łuków przebiegają także linie kolejowe w kierunku Lublina (LK 30), 

Radomia (LK 26) i Skierniewic (LK 12). Ponadto w przeciągu dwóch godzin jazdy od Łukowa, 

skorzystać można z portów lotniczych: Lotniska Chopina w Warszawie (WAW, 120 km od 

miasta), Portu lotniczego Lublin (LUZ, 100 km od miasta) i Portu lotniczego Warszawa-Modlin 

(WMI, 150 km od miasta). 

 

2.2. Demografia 

 

Według danych GUS liczba mieszkańców miasta Łuków na koniec 2020 roku wynosiła 28 558 

osób. W porównaniu do 2019 roku nastąpił spadek liczby mieszkańców o 312 osoby. Średnia 
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gęstość zaludnienia w Łukowie1 na koniec 2020 roku wyniosła około 799 osób/km2. Szacuje 

się, że w kolejnych latach będzie następował dalszy spadek liczby ludności. Dane, które o tym 

świadczą przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Ludność 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Mężczyźni 13 942 13 758 13 586 

Kobiety 15 294 15 112 14 972 

Ogółem 29 236 28 870 28 558 

 

Tabela 1. Ludność mieszkańców Łukowa według wieku i płci w latach 2018-2020. 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 Łukowie do 2030 roku nastąpi spadek ludności o około 14,38% w stosunku do roku 2018. 

 

Rok Razem 

Osoby wg podziału 

na płeć 

Osoby wg podziału 

na grupy wiekowe 

Mężczyźni Kobiety 0-14 lat 15-59 lat 60+ lat 

2018 29 236 13 942 15 294 4 545 17 180 7 511 

2020 28 558 13 586 14 972 4 454 16 343 7 761 

2021* 28 454 13 540 14 914 4 410 16 286 7 758 

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 2030 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

* - dane na dzień 19.03.2021 r. ** - prognoza wg. danych GUS. 

 

Spadek ludności nie będzie natomiast równomierny w podziale na płeć. Zmieniać się będzie 

natomiast struktura wiekowa populacji. Do roku 2019 w Łukowie obserwowano wzrost liczby 

osób w wieku powyżej 60 lat, a rok 2020 odwrócił tendencję w tej grupie wiekowej. Spadek 

zanotowano także osób w wieku produkcyjnym. W 2020 r. o ponad 4% wzrosła natomiast ilość 

mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym. Wcześniej obserwowano spadek w tej grupie. 

Szczegóły przedstawia tabela poniżej.  

 

 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2020/2019 r. 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym 

Mężczyźni 2 750 2 698 2 823 104,63% 

Kobiety 2 689 2 639 2 750 104,21% 

                                                           
1 Miasto zlokalizowane jest na terenie województwa lubelskiego, jednego z najmniej (najrzadziej) zaludnionych 

województw Polski (85 os/km2), które pod tym względem znajduje się na 12. miejscu w kraju. 
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Ogółem 5 439 5 337 5 573 104,42% 

Ludność w wieku produkcyjnym 

Mężczyźni 9 040 8 840 8 665 98,02% 

Kobiety 8 143 7 901 7 784 98,52% 

Ogółem 17 181 16 736 16 449 98,27% 

Ludność w wieku poprodukcyjnym 

Mężczyźni 2 154 2 223 2 098 94,38% 

Kobiety 4 462 4 574 4 438 97,03% 

Ogółem 6 616 6 797 6 536 95,70% 

 

Tabela 3. Zmiany liczby ludności Łukowa według grup funkcjonalnych w podziale na płeć w latach 2018-2020. Źródło: 

opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Przyczyn spadku ilości osób w wieku produkcyjnym oraz poprodukcyjnym w 2020 roku można 

się doszukiwać w ogólnoświatowej pandemii koronawirusa, aczkolwiek dopiero kilkuletnia 

analiza pozwoli stwierdzić, czy zmiany demograficzne to tendencja stała, czy tylko czasowa. 

Bez względu na powyższe informacje, Łuków jest objęty zjawiskiem depopulacji, a więc 

zmniejszaniem się liczby ludności na wskazanym terenie. Zjawisko to występuje także w całym 

województwie oraz kraju. Jego przyczyną oprócz wspomnianej pandemii, może być m.in. 

zmniejszenie się dzietności rodzin i starzenie się społeczeństwa, jak również emigracja 

mieszkańców w celach zarobkowych do większych aglomeracji miejskich. W poniższej tabeli 

przedstawiono poziom depopulacji w Łukowie, województwie lubelskim i w kraju. 

 

Obszar 2019 r. 2020 r. Zmiana 2020/2019 

Łuków 28 870 28 558 98,92% 

woj. lubelskie 2 108 270 2 096 500* 99,44% 

Polska 38 433 558 38 137 800* 99,23% 

 

Tabela 4. Zmiana liczby ludności miasta Łuków, w województwie lubelskim i Polsce w latach 2019-2020. Źródło: opracowanie 

własne na podstawie danych GUS. * - prognoza wg. danych GUS 

 

2.3. Organizacja administracji samorządowej 
 

Urząd Miasta Łuków jest aparatem pomocniczym burmistrza, przy pomocy którego wykonuje 

on uchwały rady i zadania gminy określone przepisami prawa, wynikające z zadań własnych 

samorządu, zadań zleconych z mocy ustaw lub przyjętych przez miasto w wyniku porozumień. 

Organizacja pracy urzędu opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i służbowego 

podporządkowania. Burmistrz jako organ samorządu jest równocześnie kierownikiem urzędu, 

którym zarządza przy pomocy zastępcy burmistrza, skarbnika i sekretarza oraz kierowników 

miejskich jednostek organizacyjnych. Zadania miasta są realizowane przez wydziały, referaty, 

biura i samodzielne stanowiska pracy urzędu oraz jednostki i zakłady budżetowe, instytucje 

kultury a także spółki komunalne. 
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Na koniec 2020 r. - zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Łuków -

funkcjonowały: 

 Wydział Organizacyjny, ramach którego działał stanowiący jego integralną część: 

Referat Informatyczny; 

 Wydział Finansowy, w ramach którego działały stanowiące jego integralne części: 

Referat Finansów, Budżetu i Sprawozdawczości oraz Referat Podatków, Opłat 

Lokalnych i Niepodatkowych Należności Budżetowych; 

 Wydział Edukacji; 

 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w ramach 

którego działało stanowiące jego integralną część: Centrum Obsługi Inwestora; 

 Wydział Inwestycji; 

 Wydział Zarządzania Projektami i Promocji w ramach którego działał stanowiący jego 

integralną część: Referat Promocji; 

 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w ramach którego działał 

stanowiący jego integralną część Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi; 

 Wydział Prawny; 

 Wydział Spraw Obywatelskich; 

 Wydział Spraw Społecznych w ramach którego działały stanowiące jego integralną 

część: Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Problemów Narkomanii i Przemocy w Rodzinie; 

 Biuro Rady Miasta; 

 Urząd Stanu Cywilnego; 

 Zespół Audytu Wewnętrznego; 

 Samodzielne Stanowisko ds. Kultury i Sportu; 

 Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy; 

 Inspektor Ochrony Danych; 

 Samodzielne Stanowisko ds. Rozliczeń Podatku VAT i Inwestycji; 

 Stanowiska ds. Zamówień Publicznych. 

 

Ponadto na dzień 31 grudnia 2020 r. w Łukowie funkcjonowały następujące miejskie 

jednostki organizacyjne: 

 Przedszkole Integracyjne Nr 1 w Łukowie; 

 Przedszkole Miejskie Nr 2 w Łukowie; 

 Przedszkole Miejskie Nr 3 w Łukowie; 

 Przedszkole Miejskie Nr 4 „Fantazja” w Łukowie; 

 Przedszkole Miejskie Nr 7 „Szczęśliwa Siódemka” w Łukowie; 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukowie; 

 Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ks. Stanisława 

Konarskiego w Łukowie; 

 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie; 

 Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bronisława Chącińskiego 

w Łukowie; 
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 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Łukowie; 

 Łukowski Ośrodek Kultury w Łukowie; 

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie; 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie; 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie; 

 Zakład Gospodarki Lokalowej w Łukowie; 

 Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie. 

 

Na koniec grudnia 2020 r. na terenie miasta działalność prowadziły ponadto miejskie 

osoby prawne: 

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Łukowie; 

 Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. w Łukowie. 

 

2.4. Ciała doradcze organów Miasta 
 

Przy organach Miasta oraz Urzędzie Miasta Łuków w ciągu roku funkcjonowały organy 

doradcze i pomocnicze, takie jak m.in. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Społeczna Komisja Mieszkaniowa, Rada Sportu czy Łukowska Rada 

Seniorów. 

 

2.4.1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się szeroko rozumianą 

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, opiniuje wydawanie zezwoleń na 

sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, sprawdza zgodność funkcjonowania obiektów 

sprzedażowych z uchwałami Rady Miasta, podejmuje także czynności zmierzające do 

orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się 

leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. W skład MKRPA wchodzi 9 osób o różnych 

uzupełniających się kompetencjach, a w jej ramach funkcjonują zespoły problemowe. Komisja 

monitoruje zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także współpracuje 

z szerszym gronem ekspertów, wywodzących się ze środowiska lokalnego, którzy wspierają 

kształtowanie lokalnej polityki wobec problemów alkoholowych. Szczegółowa działalność 

Komisji dostępna jest m.in. na stronie internetowej www.komisja.lukow.pl.  

 

2.4.2. Rada Sportu 

 

Rada Sportu to organ opiniodawczo-doradczy burmistrza w sprawach dotyczących sportu 

w Łukowie. W jej skład wchodzi 9 osób, przedstawicieli instytucji realizujących zadania 

w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta Łuków. Ze względu na trwający w roku 

2020 stan epidemii Rada Sportu nie spotykała się na posiedzeniach. Przedstawiciele Rady 

Sportu brali czynny udział w pracy w Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie 

stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 

 

http://www.komisja.lukow.pl/
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2.4.3. Społeczna Komisja Mieszkaniowa 

 

Społeczna Komisja Mieszkaniowa funkcjonuje w Łukowie  od 1999 r. Do jej zadań należy 

uczestniczenie w ocenie warunków socjalno-mieszkaniowych osób ubiegających się 

o wynajęcie lokalu, Opiniowanie wniosków osób ubiegających się o wynajęcie lokalu oraz 

podań o zmianę kolejności na liście osób uprawnionych do najmu lokalu na dany rok 

kalendarzowy, a także opiniowanie projektów list osób uprawnionych do zawarcia umowy 

najmu lokali mieszkalnych oraz opiniowanie ewentualnych zastrzeżeń i uwag od projektów list. 

 

5 sierpnia 2020 r. wieloletni Przewodniczący SKM, radny Leonard Baranowski złożył 

rezygnację z członkostwa w Komisji z dniem 15 sierpnia 2020 r. Rezygnację z członkostwa 

w SKM z dniem 31 grudnia złożyła również radna Maria Pszczółkowska. Wobec powyższego, 

bieżący Skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej przedstawia się następująco: 

 Mateusz Popławski (Przewodniczący Komisji od 24 sierpnia 2020 r.) 

 Danuta Bednarczyk  

 Marzanna Chmiel 

 Jarosław Kokoszkiewicz  

 Marek Czernecki  

 Anna Smolak 

 Celina Nowak 

 Łukasz Bober (powołany z dniem 24 sierpnia 2020 r.) 

 

W roku 2020 Społeczna Komisja Mieszkaniowa odbyła 4 posiedzenia: 

 9 stycznia 2020 r. Komisja zaopiniowała projekt listy osób uprawnionych do najmu 

lokalu socjalnego w 2020 r. Na liście osób uprawnionych do najmu lokalu socjalnego 

na 2020 rok znalazło się 19 osób; 

 3 lutego 2020 r. - posiedzenie zwołane w celu rozpatrzenia 2 odwołań od projektu listy 

osób uprawnionych do najmu lokalu socjalnego na rok 2020. Na posiedzeniu 

członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej uznali jednogłośnie, że odwołania są 

niezasadne.  

 1 października 2020 r. - w celu przedstawienia swojej działalności nowo powołanym 

członkom i wyboru Przewodniczącego SKM. Przewodniczącym SKM jednogłośnie 

wybrany został Mateusz Popławski. 

 18 grudnia 2020 r. - w celu zaopiniowania projektu listy osób uprawnionych do najmu 

lokalu socjalnego w 2021 r. oraz zapoznania się z realizacją listy obowiązującej 

w 2020 r. 

 

W roku 2020 realizując listę osób uprawnionych do najmu lokalu socjalnego, lokal socjalny 

otrzymały 3 osoby. 
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2.4.4. Łukowska Rada Seniorów 

 

Łukowska Rada Seniorów jako organ doradczy jeszcze w 2019 roku przedstawiła plan pracy 

na rok następny, zakładający m.in. dalszą integrację środowiska senioralnego poprzez 

organizację różnego rodzaju imprez, nawiązanie kontaktów z analogicznymi ciałami 

w miastach ościennych, czy organizację spotkań ze wszystkimi środowiskami senioralnymi 

działającymi na terenie miasta. W planie pracy zawarto także plany organizacji w mieście 

punktu wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego, czy też Niestety z powodu wprowadzenia 

stanu zagrożenia epidemicznego obowiązujący przez większość 2020 roku, program 

wynikający z planu pracy Łukowskiej Rady Seniorów nie został zrealizowany. Nie zostały 

zrealizowane żadne uchwały, ani planowane przedsięwzięcia. W ciągu roku Łukowska Rada 

Seniorów odbyła się kilka spotkań w niepełnym składzie, odbyła także kilka nieformalnych 

spotkań z burmistrzem miasta. Mając na uwadze zagrożenia epidemiczne, założenia 

wynikające z planu pracy ŁRS były przesuwane o następne miesiące. Zrealizowano natomiast 

zakup czasopism „SENIOR”. Rada wnioskowała także o dalsze kontynuowanie działalności 

Klubu „Senior+”, a także Klubu Seniora.2 

 

2.5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury 

i sportu 

 

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

zarówno materialnego jak i organizacyjnego. W 2020 r. realizowano zadania w dziedzinach: 

 pomocy społecznej (w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej), 

turystyki i krajoznawstwa (w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, rozwoju 

kompetencji); 

 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (w tym działań 

aktywizujących seniorów, promujących prace twórcze wśród dzieci i młodzieży, 

organizacji konkursów, wystaw); 

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (w tym szkolenia dzieci 

i młodzieży, współorganizacji zawodów sportowych, rozwoju sportów wśród osób 

niepełnosprawnych; 

 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (rozwiązywanie problemów 

związanych z alkoholem, narkomanią, środkami psychoaktywnymi, przeciwdziałaniem 

przemocy); 

 nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (w tym działań 

aktywizacji Rad Rodziców, szkoleń z zakresu edukacji i wychowania). 

                                                           
2 Z końcem sierpnia 2020 r. zakończyła się realizacja projektu „Klub Seniora w Łukowie” współfinansowanego 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W ramach zadania grupa 

40 osób (20 kobiet i 20 mężczyzn) w wieku min. 60 lat mogła uczestniczyć w zajęciach zajęć adekwatnych do 

potrzeb i oczekiwań osób starszych. Klub był miejscem spotkań w nieformalnej atmosferze, z jak największym 

spontanicznym zaangażowaniem samych seniorów, miał na celu kształtowanie wśród seniorów nawyków do 

czynnego, kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwoju umiejętności, nauki radzenia sobie w nowych 

sytuacjach oraz dostosowania się do realiów obecnego świata.  
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3. Finanse publiczne miasta w 2020 r. 
  

Szczegółowe dane na temat dochodów i wydatków znajdują się w sprawozdaniu z realizacji 

budżetu miasta za 2020 rok. Wykonane dochody Miasta w ubiegłym roku oszacowano na kwotę 

151 407 917,70 zł. W przypadku wydatków Miasta, w 2020 r. osiągnięto kwotę 144 888 555,25 

zł. Zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło 20 388 677 zł, tj. 13,5% 

wykonanych dochodów. 

 

Jeśli chodzi o dofinansowania, 2020 roku Miasto Łuków złożyło 19 wniosków 

o dofinansowanie projektów o całkowitej wartości projektów: 20 690 588,07 zł (słownie: 

dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych, 

07/100), w tym wnioskowanej kwocie dofinansowania: 15 981 135,28 zł (słownie: piętnaście 

milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści pięć złotych, 28/100). 

 

4. Strategie, Polityki i Programy realizowane przez Miasto Łuków 
 

4.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 
 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokument 

strategiczny, aczkolwiek nie będący aktem prawa miejscowego. Mimo to jego ustalenia są 

wiążące przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Dokument ten określa na wiele lat politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady 

zagospodarowania przestrzennego. Studium składa się z części tekstowej i części graficznej 

w skali 1:5000, ukazującej kierunki rozwoju miasta. 

 

W 2020 r. w mieście obowiązywało Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Łuków uchwalone jeszcze w 2007 r. i zmienione dla całego miasta 

w granicach administracyjnych w 2016 r. stosowną uchwałą Rady Miasta. Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oceniane jest co najmniej raz 

w ciągu kadencji pod kątem aktualności w ramach sporządzania analizy zmian 

w zagospodarowaniu przestrzennym. W Łukowie ocena aktualności ostatni raz miała miejsce 

w na początku 2017 r. Ponadto od czasu podjęcia powyższej uchwały nie nastąpiły żadne 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków. 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków 

wyznacza kilkanaście stref funkcjonalnych, dotyczących m.in. zabudowy mieszkaniowej, 

terenów rolniczych, usługowych, przemysłowych, terenów zielonych, turystycznych sportu 

i rekreacji, terenów dróg publicznych, kolei, bądź zalesionych. 
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4.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stanowią podstawę planowania 

przestrzennego na terenie miasta. Są aktem prawa miejscowego - uchwala je Rada Miasta 

Łuków - i ogłaszane są przez wojewodę w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Na ternie 

Łukowa w 2020 r. obowiązywało 48 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  

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

MPZP zostały uchwalone na podstawie obecnie obowiązującej ustawy3 o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym.  

 

W 2020 r. Rada Miasta Łuków podjęła 4 uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego.4 Ponadto do Urzędu Miasta w Łukowie na bieżąco 

wpływały wnioski o zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na dzień 

sporządzenia niniejszego Raportu było ich 352. Wnioski te były sukcesywnie analizowane 

w celu wybrania kolejnego terenu przeznaczonego do zmiany tych dokumentów 

planistycznych.  

 

4.3. Lokalne Standardy Urbanistyczne 
 

Lokalne Standardy Urbanistyczne są jednym z niewielu narzędzi, które pomaga w utrzymaniu 

ładu przestrzennego na terenie miasta. Rok 2020 był pierwszym pełnym rokiem, w którym 

obowiązywały uchwalone przez Radę Miasta Łuków zapisy. Inicjatywa jest odpowiedzią na 

obowiązujące od 2018 r. przepisy5 mówiące o tym, iż inwestycję mieszkaniową lub inwestycję 

towarzyszącą można realizować niezależnie od istnienia ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, pod warunkiem, że nie jest sprzeczna ze studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwałą 

o utworzeniu parku kulturowego. 

 

Na podstawie Lokalnych Standardów Urbanistycznych możliwa stała się zmiana niektórych 

parametrów lokalizowania inwestycji, tj.: odległości inwestycji od przystanku 

                                                           
3 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze 

zm.). 
4 Były to odpowiednio: Uchwała Nr XIX/164/2020 Rady Miasta Łuków z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych od 

południowo-wschodniej strony miasta Łuków; Uchwała Nr XXX/239/2020 Rady Miasta Łuków z dnia 

29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, ul. Żelechowską, ul. 

Warszawską oraz rzeką Krzną Południową; Uchwała Nr XXX/240/2020 Rady Miasta Łuków z dnia 

29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta 

od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa, ul. Międzyrzecką i terenem PKP oraz Uchwała 

Nr XXX/241/2020 Rady Miasta Łuków z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy 

terenem PKP, rzeką Krzną Południową, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Partyzantów, ul. Cieszkowizna, 

ul. Prusa i ul. Międzyrzecką. 
5 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz 

inwestycji towarzyszących. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Planowanie_przestrzenne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Planowanie_przestrzenne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojewoda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dzki_dziennik_urz%C4%99dowy
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komunikacyjnego, szkoły podstawowej, istniejącej zabudowy w zakresie wysokości 

budynków; odległości inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej od urządzonych terenów 

wypoczynku oraz rekreacji lub sportu. 

 

Ponadto LSU umożliwiają inne określenie ilości miejsc parkingowych dla samochodów 

osobowych, niezbędnej dla obsługi realizowanej inwestycji, a także ilości miejsc parkingowych 

na parkingach lokalizowanych poza drogami publicznymi, strefami zamieszkania ora z strefami 

ruchu dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. 

 

Zmiany wynikające z uchwały dot. Lokalnych Standardów Urbanistycznych obowiązują 

wyłącznie na obszarze Miasta Łuków i dotyczą inwestycji realizowanych na podstawie ustawy 

z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych 

oraz inwestycji towarzyszących. Lokalne Standardy Urbanistyczne są więc aktem prawa 

miejscowego. Co istotne, w 2020 r. nie odnotowano przypadków zastosowania powyższych 

rozwiązań w planowaniu przestrzennym na terenie miasta. 

 

4.4. Program ochrony środowiska dla Miasta Łuków na lata 2016-2020 

z perspektywą do roku 20246 

 

Zadania w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza realizowane były w 2020 r. przez 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, m.in. w oparciu o cele określone 

w ww. Programie. 23 kwietnia 2020 r. Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr XXII/187/2020 

w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania ujęte w Programie 

Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Łuków”. Na jej podstawie ogłoszono nabór wniosków 

od mieszkańców na zadania polegające na wymianie starych źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych jednorodzinnych na ekologiczne (tj. ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, 

ogrzewanie na pellet). Szczegóły na ten temat dostępne są także w punkcie 4.6 niniejszego 

Raportu. 

 

W trosce o poprawę warunków klimatycznych na terenie miasta, realizowane były także 

inwestycje infrastrukturalne (w tym drogowe: remontowe i modernizacyjne realizowane m.in. 

przez Zarząd Dróg Miejskich), których zadaniem było poprawienie układu komunikacyjnego 

w mieście, tj. korzystne wpłynięcie na korzystanie z pojazdów silnikowych, czy też 

zwiększenie ruchu pieszych, bądź rowerzystów na wyznaczonych dla nich ścieżkach. Ponadto 

w celu ograniczenia pyłu unoszonego z powierzchni jezdni w okresach bezdeszczowych oraz 

po okresie zimy prowadzone było czyszczenie jezdni i zamiatanie ulic na mokro. Okresowe 

                                                           
6 Program został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Łuków Nr XX/145/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Głównym 

celem programu jest poprawa stanu środowiska, ograniczenie presji i negatywnego wpływu, ochrona i rozwój 

walorów środowisk oraz racjonalne gospodarowanie jego zasobami. Poszczególne zapisy programu są 

respektowane i uwzględnianie przy opracowaniu innych dokumentów strategicznych, planów czy działań 

inwestycyjnych. W programie zostały wskazane cele, wskaźniki oraz działania dla następujących obszarów: 

ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenie hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, 

gospodarka wodno-ściekowa, gleby, gospodarka odpadami, zasoby przyrodnicze, zagrożenia poważnymi 

awariami oraz edukacja ekologiczna. 
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czyszczenie dróg i poboczy wykonywano również przy drogach krajowych, wzdłuż dróg 

wojewódzkich na terenie miasta. 

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska realizował bądź koordynował również 

w 2020 r. następujące zadania z zakresu gospodarowania wodami oraz gospodarki wodno-

ściekowej: 

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

w kąpielisku; 

 utrzymanie, naprawy, rozbudowa i modernizacja systemu poboru i rozprowadzania 

wody (w tym analiza wód, budowa nowych przyłączy do sieci wodociągowej); 

 rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków (w tym 

eksploatacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, analiza ścieków); 

 konserwacja cieków wodnych7. 

 

Ponadto Miasto Łuków w roku 2020 podpisało porozumienie z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i przystąpiło do wspólnej realizacji 

Programu „Czyste Powietrze”. Samorząd będzie zaangażowany w obsługę beneficjentów w/w 

Programu. Dodatkowo w ramach realizacji projektu „System gospodarowania odpadami 

azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” Urząd Miasta Łuków prowadził wśród 

mieszkańców Łukowa nabór zgłoszeń lokalizacji wyrobów zawierających azbest. 

 

4.5. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łuków8 

 

Celem Planu jest zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 

do środowiska w obrębie administracyjnym miasta. Osiągnąć to można poprzez ograniczenie 

strat ciepła w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych, działalności gospodarczej, 

termomodernizacji, dążeniu do ograniczenia „niskiej emisji” (tj. emisji pyłów i szkodliwych 

gazów pochodzących z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych). 

 

W 2020 r. samorząd miejski otrzymał dofinansowanie w wysokości ok. 770 tys. zł na realizację 

zadania inwestycyjnego9 polegającego na demontażu 412 starych opraw, wymianie 80 szt. 

wysięgników, oraz montażu 412 nowych opraw LED, montażu nowych przewodów 

w wysięgnikach, budowie układów kompensacyjnych oraz systemu inteligentnego sterowania 

oświetleniem. Ponadto wykonano roboty budowlane związane z budową i rozbudową 

oświetlenia ulicznego w ulicach: Lewoncewicza, Granicznej, Tartacznej, Przemysłowej 

                                                           
7 Miasto Łuków wykonało w 2020 r. konserwację rzeki Krzna Południowa, rowów opaskowych poniżej jazu rzeki 

oraz doprowadzalnika wody do zbiornika wodnego „Zimna Woda”. Ponadto wykonywano bieżącą konserwację 

urządzeń melioracyjnych i zdrenowanych przez Spółki Wodne w Łukowie. 
8 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łuków został przyjęty Uchwałą Nr XX/146/2016 Rady Miasta 

Łuków z dnia 28 kwietnia 2016 r. a następnie zmieniony Uchwałą Nr XVII/149/2019 Rady Miasta Łuków z dnia 

27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łuków”. 
9 Nazwa zadania: „Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne - etap 

II” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi 

Priorytetowej 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 5.5 Promocja 

niskoemisyjności. 
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i Rodzinnej. Sukcesywnie dokonywane były termomodernizacje bloków będących 

w administrowaniu Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie. W roku 2020 dokonano 

docieplenie ścian w trzech blokach zlokalizowanych przy ul. Dmocha 5, ul. Dmocha 7 oraz 

Piłsudskiego 4.  

 

4.5.1. Modernizacja ciepłowni i sieci ciepłowniczej oraz sukcesywne przyłączanie 

odbiorców do sieci ciepłowniczej 

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w 2020 r. wykonało podłączenie do sieci ciepłowniczej 

nowo powstałego bloku wielorodzinnego przy Al. Kaczorowskiego oraz do bloku 

wielorodzinnego przy ul. Zagrodowej wraz z wykonaniem przyłączy do budynków oraz 

węzłów cieplnych. Łączny koszt zadania: 128 202,43 zł. Z obiektów innych niż mieszkalne, 

został podłączony Żłobek Miejski Nr 1 w Łukowie przy ul. Piłsudskiego 18 oraz galeria 

handlowa Vendo Park Łuków przy Al. Kaczorowskiego. Koszt zadań: 65 432,27 zł. Spółka 

w ubiegłym roku kalendarzowym otrzymała także decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ekologicznej ciepłowni 

w Łukowie”.10 

 

4.5.2. Budowa ścieżek rowerowych wraz z budową oświetlenia w ramach 

rewitalizacji Zalewu Zimna Woda  

 

W ramach zadania inwestycyjnego „Odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej prowadząca 

do rozwiązania zdiagnozowanych problemów społecznych w mieście Łuków” wykonano na 

terenie Zalewu „Zimna Woda” roboty budowlane dotyczące budowy instalacji 

elektroenergetycznej zasilającej oświetlenie ścieżki rowerowej i samego oświetlenia ścieżki 

rowerowej, budowę terenowych obiektów rekreacyjno-sportowych, budowę ścieżki rowerowej 

wraz z drenażem odwadniającym od ul. Turystycznej do zalewu, budowę wewnętrznych dróg 

dojazdowych, parkingów i ciągów komunikacyjnych, zasilanie elektroenergetyczne wyciągu 

nart wodnych z przebudową stacji transformatorowej. Projekt jest finansowany z budżetu 

Miasta przy dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 

4.6. Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Łuków 
 

Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Łuków (PONE) wyznacza działania, jakie 

samorząd będzie podejmował w zakresie spalania paliw w indywidualnych źródłach ciepła, 

których realizacja przyczyni się m. in. do poprawy jakości życia mieszkańców na terenie 

miasta. Zasadą działania PONE jest dofinansowanie do wymiany źródła ciepła w obiektach 

mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Łuków. W 2020 r. Burmistrz 

Miasta Łuków ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę starego źródła 

                                                           
10 Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa na terenie istniejącej kotłowni przy ul. Świderskiej 42 

na działce Nr ewid. 7105/7 ciepłowni opalanej biomasą w postaci zrębek leśnych, o mocy sumarycznej 17 MWt 

oraz instalacji fotowoltaicznej wraz z kolektorami słonecznymi na dachu budynku administracyjnego przy 

ul. Świderskiej. 
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ciepła na nowe. Po weryfikacji złożonych przez mieszkańców wniosków przyznano dotacje na 

wymianę 19 źródeł ciepła na łączną kwotę 95 000 zł.  

 

4.7. Strategia Rozwoju Lokalnego Miasta Łuków na lata 2015-2020 
 

W 2020 r. na terenie miasta realizowane były zapisane w powyższej Strategii 3 cele strategiczne 

i wynikające z nich cele operacyjne. Na uwagę zasługuje m.in. utworzenie Łukowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego, który pierwotnie zakładał uczestnictwo w nim trzech samorządów, 

a finalnie zawiązany został przez 8 podmiotów: Miasto Łuków, Gminę Łuków, Miasto Stoczek 

Łukowski, Gminę Stoczek Łukowski, Gminę Adamów, Gminę Krzywda, Gminę Wojcieszków 

i Gminę Stanin. 

 

Ponadto na terenie miasta - ze względu na nową sytuację spowodowaną koronawirusem - 

wzrósł m.in. odsetek spraw załatwianych drogą elektroniczną, co także stanowiło wypełnienie 

wskaźników określonych w Strategii. Również inne działania, takie jak np. podział i scalenie 

gruntów w południowej części miasta, powstanie otwartej strefy aktywności na 

os. Klimeckiego, modernizowanie dróg miejskich, czy rozwój sieci ciepłowniczej także 

wpisywały się w realizację powyższego dokumentu.  

 

4.8. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łuków na lata 2017-2022 
 

Najbardziej widocznym przedmiotem realizacji powyższego Programu była trwająca w 2020 r. 

inwestycja w obrębie zalewu Zimna Woda pn. „Odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej 

prowadząca do rozwiązania zdiagnozowanych problemów społecznych”. Prace te 

zapoczątkowano jeszcze we wrześniu 2019 r., a ich finał planowany jest na przełom maja 

i czerwca roku 2021. 

 

4.9. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łuków 
 

Zadaniem własnym gminy jest m.in. realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W Łukowie zadania te na mocy 

przepisów11 koordynował w 2020 r. Wydział Spraw Społecznych. 

 

W 2020 roku sporządzono i podpisano 55 umów cywilno-prawnych (w tym 12 umów 

z organizacjami pozarządowymi). Ponadto w ramach obsługi Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opracowano i wydano 43 postanowienia opiniujące 

punkty sprzedaży napojów alkoholowych, wezwano na rozmowę 13 osób nadużywających 

alkohol, z których stawiło się 7 osób. Złożono ponadto 5 wniosków do sądu o zobowiązanie 

poddaniu się leczeniu i o skierowanie na badanie przez biegłych. Komisja przeprowadziła 

59 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i nie stwierdziła łamania przepisów 

ustawy. 

                                                           
11 Tj. Uchwały Nr XVIII/150/2019 Rady Miasta Łuków z dnia 18.12.2019 r. oraz programów zawartych 

w Harmonogramie przyjętym Zarządzeniem Nr 191/2019 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31.12.2019 r. 
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W 2020 r. na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wydano 

653 469,50 zł. Środki te pochodzą m.in. z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w mieście. 

 

5. Gospodarka przestrzenna 
 

5.1. Ład przestrzenny 
 

Ład przestrzenny wpływa na to, w jaki sposób postrzegamy daną okolicę. Pojęcie to można 

zobrazować jako osobę pragnącą nabyć nieruchomość, która bardziej doceni fakt, że 

nieruchomość jest położona w logicznie przemyślanej przestrzeni niż w takiej, w której będą 

występować problemy z przemieszczaniem się. W utrzymaniu ładu przestrzennego pomagają 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które określają zasady, co i w jaki sposób 

może być wybudowane na danym obszarze. Funkcjonowanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego opisano w punkcie 4.2 niniejszego Raportu. 

 

W 2020 roku Rada Miasta Łuków uchwaliła 2 miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego1213. 29 października 2020 roku Rada Miasta Łuków podjęła także 3 uchwały 

o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

miasta Łuków obejmujących swym zasięgiem centrum miasta141516. Ponadto w Urzędzie Miasta 

jest procedowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 

od południowo-wschodniej strony miasta Łuków. Urzędzie cały czas trwa także analiza 

złożonych i napływających wniosków w sprawie zmiany planów miejscowych w celu wybrania 

kolejnego terenu przeznaczonego do zmiany. W odpowiedzi na potrzeby wypływające od 

mieszkańców Burmistrz Miasta Łuków planuje zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dla całego terenu miasta. 

 

5.2. Gminny zasób nieruchomości 
 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, do 

gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności 

gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem 

                                                           
12 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy 

ul. Wiatraki i przy trasie kolejowej relacji Łuków-Dęblin. 
13 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy 

ul. Warszawskiej, ul. Parkowej, ul. Browarnej, ul. Żelechowskiej i ul. Zapowiednik. 
14 Uchwała Nr XXX/239/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Łuków dla ternu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, ul. Żelechowską, 

ul. Warszawską oraz rzeką Krzną Południową, 
15 Uchwała Nr XXX/240/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta 

od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa, ul. Międzyrzecką i terenem PKP, 
16 Uchwała Nr XXX/241/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, rzeką Krzną 

Południową, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Partyzantów, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa i ul. Międzyrzecką 
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użytkowania wieczystego gminy. Zasobem tych nieruchomości w przypadku Łukowa 

gospodaruje burmistrz. 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. 13,6% (tj. 486,16 ha) powierzchni miasta wynoszącej łącznie 

3575 ha (35,75 km2) stanowiło własność Miasta Łuków, z czego 39,55 ha ww. powierzchni 

funkcjonowało na zasadzie funkcjonowania wieczystego, a 13,52 ha na zasadzie trwałego 

zarządu. Grunty w zasobie nieruchomości Miasta Łuków obejmują przede wszystkim grunty 

pod drogi publiczne i wewnętrzne, grunty rolne, grunty pod budynki użyteczności publicznej 

(siedziby organów administracji publicznej, szkoły, przedszkola, instytucje kultury, obiekty 

sportu i rekreacji), grunty pod budynki komunalne mieszkalne, a także grunty pod parki 

i skwery. 

 

Ponadto na dzień 31 grudnia 2020 r., zgodnie z ewidencją gminnego zasobu nieruchomości 

prowadzoną w programie „Mienie 2”, w skład zasobu weszły grunty o łącznej powierzchni 

446,61 ha. Opracowaniem objęto nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym, czyli takie, 

do których Miasto Łuków posiada tytuł własności. Szczegóły przedstawia tabela poniżej. 

 

Powierzchnia Miasta Łuków 3575 ha 

Gminny zasób nieruchomości, w tym: 446,61 ha 

 grunty w użytkowaniu gminnych jednostek organizacyjnych 9,66 ha 

 grunty oddane w trwały zarząd 13,52 ha 

 grunty oddane w dzierżawę 96,21 ha 

Grunty gminy przekazane w użytkowanie wieczyste 39,55 ha 

 

Tabela 5. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste. 

Nieruchomości stanowiące własność Miasta Łuków w hektarach (stan na dzień 31.12.2020 r.). 

 

5.3. Scalenie i podział nieruchomości położonych w Łukowie u zbiegu ulic 

Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej 
 

W 2020 r. Rada Miasta Łuków podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie scalenia i podziału 

nieruchomości zlokalizowanych u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej17. 

W okresie wyłożenia projektu scalenia, tj. od 22 czerwca do 13 lipca 2020 r., uczestnicy 

scalenia nie złożyli wniosków, uwag i zastrzeżeń do wyłożonego projektu. 25 sierpnia 2020 r. 

dokumenty geodezyjne zostały przyjęte do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej. Dokonanie powyższych zmian skutkowało powstaniem 61 działek: 

 40 działek budowlanych dla osób fizycznych o obszarze około 3,99 ha; 

 21 działek dla Miasta Łuków o powierzchni około 2,64 ha, w tym: 

o 13 budowalnych; 

                                                           
17 Tereny objęte procesem scalenia to niezabudowane grunty o powierzchni 6,63 ha o niekorzystnym kształcie 

i dużym rozdrobnieniu, użytkowane rolniczo. Grunty położone były w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, zabudowy 

jednorodzinnej ekstensywnej oraz w niewielkiej części w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

intensywnej. Przeznaczone także były na realizację dróg publicznych klasy dróg dojazdowych i dróg lokalnych.  
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o drogi wewnętrznej o powierzchni łącznej około 1,42 ha; 

o drogi o powierzchni około 1,22 ha; 

o nieruchomości przeznaczona pod stację trafo. 

 

Osoby, które otrzymały nowe nieruchomości wydzielone w wyniku scalenia i podziału, są 

zobowiązane do wniesienia na rzecz Miasta Łuków opłaty adiacenckiej w wysokości 40% 

wzrostu wartości tych nieruchomości w stosunku do wartości nieruchomości dotychczas 

posiadanych. Wysokość ww. opłaty zostanie określona w decyzjach Burmistrza Miasta Łuków 

na podstawie powyższej stawki przyjętej w uchwale. Ponadto na obszarze objętym scaleniem 

do dnia 31 grudnia 2026 r.: 

 Miasto Łuków zobowiązane jest do wybudowania infrastruktury technicznej, tj. dróg  

w stanie przejezdności, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego; 

 Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. zobowiązane jest do 

wybudowania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej18. 

 

Scalenie i podział nieruchomości zlokalizowanych u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza 

i Cegielnianej będzie miało pozytywne konsekwencje przestrzenne i zmiany w stanie 

infrastruktury technicznej: 

 nastąpi poprawa struktury przestrzennej nieruchomości, nastąpi możliwość 

efektywnego zagospodarowania i użytkowania nieruchomości zgodnie 

z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; 

 umożliwiony zostanie dostęp do sieci dróg publicznych przez wydzielenie terenów pod 

nowe drogi lub przeznaczonych na poszerzenie istniejących dróg publicznych;  

 podniesiony zostanie poziom wyposażenia gruntów w urządzenia infrastruktury 

technicznej. 

 

Konsekwencje prawne procesu scalania i podziału nieruchomości: 

 zmiana dotychczasowego stanu posiadania19; 

 wydzielone nieruchomości gruntowe pod drogi przeszły z mocy prawa,  

za odszkodowaniem, na własność Miasta Łuków; 

 zamknięcie istniejących ksiąg wieczystych; 

 wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz ujawnienie nowego stanu 

prawnego; 

 otwarcie i dokonanie wpisów w nowych księgach wieczystych.  

 

                                                           
18 Inwestycja ta została ujęta w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie w okresie od 

2020 r. do 31.12.2024 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/205/2020 Rady Miasta Łuków z dnia 31 lipca 2020 r. 
19 Każdy uczestnik postępowania otrzymał na własność, w zamian za nieruchomości objęte scaleniem i podziałem, 

nieruchomość składającą się z takiej liczy nowo wydzielonych i racjonalnie ukształtowanych działek gruntu, 

których suma powierzchni jest równa powierzchni dotychczasowej jego nieruchomości pomniejszonej 

proporcjonalnie o potrącenia na rzecz stworzonego nowego układu drogowego. Wielkość pomniejszenia jest 

obliczona osobno dla każdego uczestnika postępowania i jest proporcjonalna do powierzchni każdej 

nieruchomości objętej scaleniem. Różnice w powierzchniach są wyrównywane odpowiednimi dopłatami 

gotówkowymi. 
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5.4. Pozostałe działania  
 

W 2020 roku Miasto Łuków nabyło 2 nieruchomości, z przeznaczeniem pod ulicę miejską oraz 

na potrzeby budowy przepompowni wody deszczowej w procesie projektowania i budowy 

ul. Rurowej. W powyższym okresie wypłacano również odszkodowania za działki gruntu 

wydzielone pod drogi publiczne gminne, które przeszły na własność Miasta Łuków 

z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela20. 

 

W ciągu roku zawartych było łącznie 393 umów dzierżawy21, a dochód z tytułu czynszu 

dzierżawnego wyniósł 82 090,09 zł (bez podatku VAT). Miasto posiadało 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. Ponadto na terenie Łukowa znajdowały się grunty stanowiące 

własność Miasta użytkowane nieodpłatnie przez ogrody działkowe, położone przy ul. B. Prusa, 

nad rzeką Krzną oraz przy ul. Parkowej oddane w użytkowanie Polskiemu Związkowi 

Działkowców Stowarzyszeniu Ogrodowemu w Warszawie Okręg w Lublinie na czas 

nieokreślony na podstawie decyzji administracyjnych w oparciu o ustawę z dnia 13 grudnia 

2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. 

 

Na podstawie umów dzierżawy, Miasto Łuków wydzierżawiało także: 

 grunt stanowiący ciąg pieszy z kładką na rzece Krzna łączącą park miejski  

z ulicą Browarną. Z tego tytułu kwartalnie uiszcza czynsz, który w 2020 roku wyniósł 

6 360,96 zł,  

 grunt stanowiący drogę rowerową położony pomiędzy ul. Warszawską  

a Al. Wojska Polskiego wzdłuż rzeki Krzny. Czynsz dzierżawny z tego tytułu za 2020 

rok wyniósł 2 000 zł. 

 

Jeśli chodzi o zbycia, w 2020 r. w drodze przetargów doszło do 6 tego typu przypadków, 

a dochód ze sprzedaży nieruchomości wyniósł 1 324 416 zł. Ponadto w drodze bezprzetargowej 

na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej zbyto nieruchomość 

przy ul. Kraszewskiego o powierzchni 24 m2 na kwotę 3104 zł netto (przeznaczenie MNI). 

Ponadto w 2020 r. zbyto prawo własności na rzecz użytkownika wieczystego dla  

1 nieruchomości położonej przy ul. Żelechowskiej w Łukowie o łącznej powierzchni 0,5736 ha 

przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na realizację 

                                                           
20 Nieruchomości te to 3 działki położone przy ulicach Kondrackiego i Południowej w Łukowie, o łącznej 

powierzchni 0,0397 ha. Wartość transakcji na podstawie umów cywilno-prawnych określono na kwotę 22 280 zł. 
21 Są to: 282 umowy na dzierżawę gruntu pod garażami, położonego w Łukowie przy ulicach: Ks. St. Brzóski, 

Spokojnej, Kościelnej, Stankiewicza; 26 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; 73 umowy na dzierżawę gruntu rolnego położonego w Łukowie w strefach peryferyjnych miasta, 

m.in. przy ulicach: Świderskiej, Radzyńskiej, Glinki, Królik, Sochacz, Żelechowskiej, Polnej; 12 umów na 

dzierżawę gruntu przeznaczonego na inne cele, np. z tytułu przygrodzenia gruntu miejskiego do posesji 

dzierżawcy, w celu dojazdu do posesji dzierżawcy, jako zaplecze budowy. 
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i utrzymanie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów intensywnie 

zagospodarowanych. Cena ww. nieruchomości ustalona została na kwotę 145 300 zł i na 

wniosek użytkownika wieczystego rozłożona została na 4 raty. W związku z powyższym 

dochód Miasta Łuków z tytułu zbycia prawa własności ww. nieruchomości na rzecz 

użytkownika wieczystego w 2020 r. wyniósł 75 000 zł. Dodatkowo w ciągu roku wydano 

3 zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności dla budynków w zabudowie jednorodzinnej. Dochód Miasta Łuków z tego tytułu 

wyniósł 8 042,94 zł. 

 

Poza powyższymi działaniami, w Urzędzie Miasta Łuków trwały prace zmierzające do 

uregulowania stanów prawnych gruntów zajętych pod ulice miejskie. Wskutek tych prac 

w sposób nieodpłatny, po uregulowaniu stanu prawnego dróg na rzecz Skarbu Państwa, w 2020 

r. na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego, Miasto Łuków nabyło 19 działek o łącznej 

powierzchni 2,6847 ha, stanowiących ulice: Staropijarską, Partyzantów, Spokojną, Cmentarną, 

Krótką, Nadrzeczną, Zdanowskiego i Żeromskiego. 

 

W 2020 roku dokonano też podziału geodezyjnego 5 działek stanowiących własność Miasta 

Łuków. Na ten cel wydano z budżetu Miasta kwotę 15 040 zł. Podziału działek dokonano 

między innymi w celu wydzielenia dróg zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego oraz w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży (działki przy ulicach: 

Zygmunta Krasińskiego, Poważe, Dmocha, Nowogródek). 

 

6. Gospodarka komunalna 
 

6.1. Gospodarka odpadami i oczyszczanie miasta 

 

Dynamiczne zmiany aktów prawa w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi22 sprawiły, 

że Miasto z początkiem 2020 r. wprowadziło obowiązkową selektywną zbiórkę odpadów 

komunalnych. Ponadto Rada Miasta Łuków uchwaliła szereg uchwał dostosowując prawo 

miejscowe do nowego obowiązku prawnego. 

 

W 2020 r. obowiązywała umowa na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości 

na terenie miasta. Wyłoniona w drodze przetargu firma, która realizowała powyższe zadanie to 

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie. Wartość umowy 

z powyższym przedsiębiorstwem nie mogło przekroczyć kwoty 3 247 700 zł brutto. Ponadto 

w 2020 r. odpady komunalne z terenu miasta były transportowane i przetwarzane  

w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k/Radzynia 

Podlaskiego. W roku ubiegłym Miasto świadczyło również 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.  

                                                           
22 W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku 

(Dz. U. z 2019 poz. 1597) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2028) 
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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 niektóre nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W 2020 roku odbiór 

odpadów komunalnych ze wszystkich rodzajów nieruchomości odbywał się na podstawie 

złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na 

podstawie indywidualnych umów z podmiotami wpisanymi do Rejestru Dzielności 

Gospodarczej23. 

 

Weryfikacją powyższych deklaracji oraz sprawdzaniem ich ze stanem faktycznym zajmował 

się na bieżąco Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Zgodnie ze złożonymi 

deklaracjami na terenie miasta na dzień 31 grudnia 2020 roku zamieszkiwało 

25 358 mieszkańców, a różnica w podanej liczbie mieszkańców zgłoszonych w deklaracjach, 

a mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wyniosła 3 200 osób. Stan ten wynika m.in. 

z tego, iż wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania, 

jak również z migracji osób za granicę i do innych miejscowości w kraju. 

 

Istotne z punktu gospodarowania odpadami komunalnymi jest także to, że w 2020 roku urodziło 

się 286 dzieci, 223 właścicieli nieruchomości bez wezwania złożyło nowe deklaracje 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększając liczbę osób 

zamieszkałych na nieruchomości. Natomiast 63 właścicieli nieruchomości wezwano do 

złożenia nowej deklaracji w związku ze zmianą liczby osób zamieszkałych na nieruchomości. 

 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta 

Łuków jest różna w zależności od rodzaju zabudowy oraz frakcji odpadów komunalnych. 

W 2020 roku przewidziane do odbioru odpadów komunalnych były także nieruchomości na 

których znajdują się z domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku. Odbioru odpadów z ww. nieruchomości 

nie było, ponieważ do tutejszego urzędu nie wpłynęła żadna deklaracja z takiej nieruchomości. 

 

Według danych za rok 2020, w Łukowie zagospodarowano łącznie 7 949,260 Mg odpadów. 

Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów wyniosła 244,09 Mg, co stanowi 3,05% 

wszystkich odebranych odpadów. Odpady te zostały przewiezione do Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach. Ponadto od stycznia 2020 roku 

Miasto Łuków nie wyposaża nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów 

komunalnych. Natomiast dostarczane są worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

Dostawa worków obejmuje tylko nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej. 

Tabela poniżej przedstawia ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu miasta w latach 

2019-2020 r. 

 

                                                           
23 Indywidualne umowy dotyczą tylko nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne. 
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LP Rodzaje odebranych odpadów komunalnych 

Ilość w Mg 

odebranych odpadów 

2019 2020 

1. Odpadowa masa roślinna 0 0 

2. Opakowania z papieru i tektury 0 444,19 

3. Papier i tektura 0 6,35 

4. Tworzywa sztuczne 0 2,30 

5. Opakowania z tworzyw sztucznych 0 654,68 

6. Zmieszane odpady opakowaniowe 1 153,84 318,04 

7. Opakowania ze szkła 388,31 535,58 

8. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 41 1 929,14 

9. Odpady ulegające biodegradacji 2 536,16 996,78 

10. Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 762,84 2 071,17 

11. Inne odpady nieulegające biodegradacji 161,40 141,12 

12. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2 890,09 244,09 

13. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 0 19,61 

14. Odpady wielkogabarytowe 0 87,88 

15. Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów 417,88 498,42 

 

Tabela 6. Ilość (w Mg) zebranych odpadów komunalnych na terenie Miasta Łuków w latach 2019-2020. Źródło: obliczenia 

własne. 

 

Na podstawie danych przedstawionych w powyższej tabeli, można stwierdzić, że rok 2020 był 

inny niż poprzednie lata. Zmiany, jakie można zaobserwować, spowodowane zostały głównie 

przez wprowadzenie obowiązkowej selektywnej zbiórki odpadów, która przyczyniła się do 

różnic w ilościach zebranych poszczególnych frakcjach. Nie bez znaczenia też pozostała 

panująca pandemia COVID-19, która w dużej mierze zatrzymała mieszkańców  

w ich gospodarstwach z ograniczeniami m.in. w ilości robionych zakupów i tym samym 

produkcji odpadów komunalnych. Opisana sytuacja dotyczy również przedsiębiorców.  

 

 
 

Rysunek 2. Procentowy udział poszczególnych odpadów zebranych z wszystkich rodzajów nieruchomości z terenu Miasta 

Łuków w 2020 roku. Źródło: opracowanie własne. 
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Największą frakcję odpadów komunalnych odbieranych w 2020 roku z terenu miasta Łuków 

stanowią odpady ulegające biodegradacji, które łącznie z odpadami z pielęgnacji terenów 

zielonych stanowią 36,81% wszystkich zebranych odpadów. Był to także wzrost o 35,840 Mg 

odpadów ulegających biodegradacji w stosunku do roku 2019. 

 

Rok 2020 był także pierwszym, w którym oddzielnie gromadzone były odpady kuchenne 

ulegające biodegradacji i odpady z pielęgnacji terenów zielonych. W 2020 roku 177 właścicieli 

nieruchomości kompostowało odpady biodegradowalne w przydomowych kompostownikach. 

Pomimo wprowadzenia limitu jednorazowego wystawienia odpadów zielonych w okresie od 

kwietnia do listopada, w ilości dwóch pojemników lub worków o pojemności 120 litrów oraz 

zwolnieniu w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości, zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady, frakcja odpadów biodegradowalnych jest największa. 

 

 
 

Rysunek 3. Udział procentowy odpadów ulegających biodegradacji w strumieniu wszystkich odpadów. Źródło: opracowanie 

własne. 

 

Drugą co do wielkości frakcją odpadów są pozostałe odpady zbierane selektywnie, która 

wynosi 26,05% wszystkich odpadów. Tworzywa sztuczne i metal to frakcja, która osiągnęła 

wynik 12,26%; dalej plasowały się kolejno: opakowania ze szkła - 6,74%; popiół - 6,27%; 

papier i tektura - 5,67%; zmieszane odpady (niesegregowane) - 3,07%; odpady z cmentarzy - 

1,78%; odpady wielkogabarytowe - 1,11%; zużyty sprzęt elektroniczny - 0,25%. 

 

63%13%

24% Odpady zbierane selektywnie

Odpady ulegające biodegradacji

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
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Rysunek 4. Porównanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych, odebranych i zagospodarowanych w latach 2018-2020 

na terenie Miasta Łuków. Źródło: opracowanie własne. 

 

Na uwagę zasługuje znaczący spadek odbieranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych, co świadczy, że mieszkańcy i przedsiębiorcy miasta rzetelnie i ze zrozumieniem 

przyjęli nowe zasady segregacji odpadów komunalnych. Większa ilość selektywnie zebranych 

odpadów w 2020 roku świadczy też o tym, że świadomość proekologiczna naszych 

mieszkańców wzrasta. Bez wątpienia przyczyniły się temu prowadzone działania edukacyjne. 

 

Z kolei odebrane w 2020 roku odpady niesegregowane (zmieszane) to wynik niewłaściwej 

segregacji. Z tego powodu w ubiegłym roku wszczęto 172 postępowania administracyjne 

w celu naliczenia podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tylko 

25 postępowań dotyczyło nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie 

jednorodzinnej, trzy postępowania dotyczyły nieruchomości na których zamieszkują 

mieszkańcy w zabudowie wielolokalowej. Natomiast 144 postępowania dotyczyły 

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

 

W 2020 roku zostały przeprowadzone również kontrole selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych w zabudowie wielolokalowej, tj. we wszystkich 32 altanach zlokalizowanych na 

terenie Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 18 miejsc gromadzenia odpadów  

w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej. Poprzez likwidacje 

kontenerów KP-7 w zabudowie wielolokalowej i podstawienie większej ilości pojemników do 

selektywnej zbiórki odpadów nastąpiła znaczna poprawa zbiórki odpadów „u źródła”. Poniżej 

przedstawiono ilość odpadów przyjętych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Łukowie w latach 2018-2020. 
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L.P. Rodzaje odpadów 

Ilość odebranych 

odpadów w Mg 

2018 2019 2020 

1. Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów 0 0 0 

2. Opakowania z papieru i tektury  0 0 0 

3. Opakowania z tworzyw sztucznych 2,080 3,960 0 

 Opakowania z tworzyw sztucznych (styropian)   6,336 

4. Opakowania ze szkła 0 0 0 

5. 

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 

lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) 

0,050 0 0 

6. Zużyte opony 4,440 23,360 19,180 

7. Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 0 0,184 0 

8. Zużyte urządzenia inne 0 0,278 0 

9. Inne baterie i akumulatory 0 0,156 0 

10. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 72,369 0,650 0 

11. Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia  0 0 0 

12. Szkło 2,330 8,150 10,490 

13. Odpadowa papa 6,030 8,950 14,110 

14. Materiały izolacyjne 0,560 0 0 

15. Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 59,980 67,485 16,700 

16. Tekstylia 2 0 0 

17. Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 0 0 0 

18. Leki inne 1,880 0,310 0,373 

19. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 15,050 16,960 25,559 

20. Drewno inne 15,78 0,55 0 

21. Tworzywa sztuczne 0 0 0 

22. Metale 2,21 0,08 0 

23. Odpady ulegające biodegradacji  10,660 0 0 

24, Gleba i ziemia, w tym kamienie 0 0 0 

25. Odpady wielkogabarytowe 23,290 135,180 178,919 

26. 
Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 

(popioły) 
0 1,900 0 

27. Popioły z gospodarstw domowych  0 0,040 0 

 

Tabela 7. Ilość odpadów przyjętych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łukowie w latach 2018-

2020. Źródło: opracowanie własne. 

 

Miasto Łuków w 2020 roku uzyskało dochody pochodzące z opłaty za odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 5 028 075,89 zł. Natomiast wysokość 

wszystkich wydatków to 6 403 286,81 zł. Jak wynika z analizy finansowej deficyt w 2020 roku 

wyniósł 1 375 210,92 zł. 

 

W 2020 roku wystawiono także 2 903 upomnienia na łączną kwotę 463 661,60 zł oraz 499 

tytułów wykonawczych na łączną kwotę 166 567,41 zł. W wyniku 172 postępowań w sprawie 

określenia podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano dochód 
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w wysokości 49 182,06 zł. Kwota ta nie pokryła kosztów zagospodarowania w ZZOK Adamki 

odpadów nieselektywnych (zmieszanych), która wyniosła 136 889,46 zł.  

 

6.2. Gospodarka wodno-ściekowa 
 

6.2.1. Zakład Wodociągów PUIK 

 

Za pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody w Łukowie w 2020 r. odpowiedzialne było 

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie. W ramach spółki 

funkcjonował Zakład Wodociągów, który prowadził statutową działalność w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę miasta. Tak jak w latach ubiegłych, także w ubiegłym roku 

woda pozyskiwana była z 9 studni głębinowych odwierconych do głębokości około 

100 m każda. Studnie zlokalizowane były 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). 

 

Dla zapewnienia ciągłości dostawy wody o wymaganej jakości służyły także następujące 

obiekty: 

 wspomniana Stacja Uzdatniania Wody; 

 sieć wodociągowa rozdzielcza; 

 przyłącza wodociągowe do budynków, które są własnością odbiorców usług. 

 

Tabela poniżej przedstawia produkcję i sprzedaż wody (w m3) przez PUIK w Łukowie w 2019 

i 2020 r. 

 

Wyszczególnienie 2019 rok 2020 rok 

Pozyskanie wody (produkcja) 1.343,0 1.352,4 

Woda rozprowadzona (z SUW do miasta)  1.295,7 1.300,7 

Sprzedaż wody zafakturowana, w tym: 1.148,2 1.127,4 

 gospodarstwa domowe 872,4 881,3 

 woda zużywana bezpowrotnie 43,4 34,2 

 pozostali odbiorcy 155,5 137,2 

 przemysł i usługi 76,9 74,7 

Sprzedaż niezafakturowana (obiekty PUIK) 27,6 23,3 

Straty wody (sprzedaż / ilość wody rozprowadzonej) 11,4% 13,3% 

Straty wody (sprzedaż + zużycie przez PUIK / ilość wody rozprowadzonej) 9,3% 11,5% 

 

Tabela 8. Produkcja i sprzedaż wody (w m3) przez PUIK w Łukowie w 2019 i 2020 r. Źródło: opracowanie własne 

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

 

Ponadto Stacja Uzdatniania Wody na cele technologiczne, zużyła w roku 2020 roku 51,6 tys. 

m³ wody W 2018 roku zużycie to wynosiło 45,6 tys. m3, natomiast w 2019 roku 47,1 tys. m3. 
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W roku 2020 zafakturowana sprzedaż wody wyniosła 1 127,4 tys. m3 i była niższa od sprzedaży 

wody w 2019 roku o 20,7 tys. m3. Dodatkowo w 2020 roku pozyskano o 9,4 tys. m³ więcej 

wody z ujęć głębinowych w stosunku do 2019 roku. 

W ramach prac konserwacyjno-remontowych w 2020 roku usunięto 39 awarii na rozdzielczej 

sieci wodociągowej, 54 awarie na armaturze wodociągowej, a na przyłączach wodociągowych 

zgłoszono wystąpienie 38 awarii. Na zlecenie odbiorców usług pracownicy Zakładu 

Wodociągów usunęli 20 awarii.  

 

Materiał 2019 % całości 2020 % całości 

A-C 8,81 10,2 8,81 10,02 

PCV 38,07 44,0 38,07 43,33 

PE 14,34 16,6 16,74 19,05 

Stal 0 0 0 0 

Żeliwo 25,25 29,2 24,24 27,60 

Razem 86,47 100% 87,86 100% 

 

Tabela 9. Struktura sieci wodociągowej w kilometrach w 2019 i w 2020 r., a także procentowy udział poszczególnych rodzajów 

sieci wodociągowej. Źródło: Opracowanie włąsne Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie. 

 

Ponadto na koniec 2020 roku zawartych było 4769 umów o zaopatrzenie w wodę. Ilość 

wodomierzy głównych wynosiła 5 042, natomiast ilość wodomierzy wody zużywanej 

bezpowrotnie (zawartych umów dostawy wody zużywanej bezpowrotnie) to 751 szt. W roku 

2020 zamontowano 40 wodomierzy głównych oraz wymieniono 581 szt. wodomierzy 

u odbiorców usług. W 2020 roku nastąpił także przyrost: 

 rozdzielczej sieci wodociągowej o 1,39 km (ul. Zagrodowa i zalew Zimna Woda); 

 przyłączy wodociągowych w ilości 32 szt. do 32 budynków o długości około 1,08 km.  

 

6.2.2. Zakład Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków PUIK 

 

Funkcjonujący w obrębie Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie 

Zakład Kanalizacji i Oczyszczania ścieków zajmuje się odbiorem i oczyszczaniem ścieków 

z terenu miasta oraz częściowo z Gminy Łuków. System odprowadzania ścieków w 2020 r. 

stanowiły: 

 102,2 km sieci kanalizacyjnej; 

 17 sieciowych przepompowni ścieków; 

 oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o średniej ilości odprowadzanych ścieków 

oczyszczonych 9 692 m3/dobę, z usuwaniem biogenów. 

 

W roku 2020 odprowadzono średnio 8 673 m3 ścieków na dobę. Obciążenie Oczyszczalni 

Ścieków w 2020 r. wyniosło 83 254 RLM. W powyższym okresie PUIK zaewidencjonował 

92 nowe przyłącze kanalizacyjne. W tym czasie odebrano także taborem asenizacyjnym 4 734 

m3 płynnych nieczystości z Miasta Łuków oraz 8 970 m3 nieczystości z Gminy Łuków. 

 



33 

 
 

Rysunek 5. Struktura odbioru ścieków przez PUIK Sp. z o.o. w 2019 i 2019 roku. Źródło: Opracowanie własne 

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

 

Odbiór ścieków 2019 r. 2020 r . 

Ścieki oczyszczone i odprowadzone do rzeki 2 905,6 3 174,5 

Ścieki rozliczone ogółem: 1 616,9 1 649,8 

 Gospodarstwa domowe 833,9 853,9 

 Ścieki przemysłowe 617,4 673,6 

 Pozostali odbiorcy (instytucje użytku publicznego) 133,0 122,4 

 Ścieki Łazy 18,3 21,6 

 Nieczystości ciekłe dowożone do oczyszczalni 14,3 13,7 

 

Tabela 10. Struktura odbioru ścieków przez PUIK Sp. z o.o. w 2019 i 2019 roku. Źródło: Opracowanie własne Przedsiębiorstwa 

Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie. 

 

W roku 2020 ilość rozliczonych ścieków w porównaniu do 2019 roku nieznacznie wzrosła 

(o 32,9 tys. m3), natomiast ilość nieczystości ciekłych dowożonych do oczyszczalni spadła 

o 0,6 tys. m3. Przyczyną spadku dowożonych nieczystości ciekłych są podłączenia kolejnych 

nieruchomości do sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Łuków. Ilość odbieranych nieczystości 

ciekłych z gminy Łuków pozostaje na podobnym poziomie. W 2020r. ścieki rozliczone 

stanowiły 54% ścieków oczyszczonych - odprowadzonych do rzeki, pozostałe 46% to były 

ścieki obce (wody infiltracyjne i opadowe). Ilość odprowadzanych ścieków dla mieszkańców 

miasta jest ustalana na podstawie zużycia wody.  
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W ramach prac konserwacyjno-remontowych pracownicy Zakładu Kanalizacji siłami 

własnymi wykonali: 

 remonty studni i regulację 40 włazów; 

 38 usług czyszczenia i udrożnienia na urządzeniach kanalizacyjnych innych podmiotów 

na kwotę 37 958,50 zł netto; 

 ponadto przy pomocy samochodu WUKO 498 razy usunięto niedrożność sieci 

kanalizacyjnej. 

 

Koszty gospodarki ściekowej znacząco podnoszą ścieki obce przedostające się do sieci 

kanalizacyjnej. W roku 2020 przedostało się ich ponad 1,46 mln m3, stanowi to 46% 

wszystkich ścieków oczyszczonych i odprowadzonych do rzeki.  

 

6.3. Drogi w mieście, organizacja ruchu w mieście 

 

Podstawowym zadaniem Zarządu Dróg Miejskich jest utrzymanie odpowiedniego standardu 

infrastruktury drogowej. W 2020 roku wiele ulic przeszło szybkie remonty, a jedna 

(ul. Cetnarskich) doczekała się znacznie głębszych zmian - wymiany nawierzchni jezdni 

z ustawieniem krawężników. To były kompleksowe prace, dzięki którym poprawił się nie tylko 

stan techniczny dróg, ale przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo uczestników ruchu 

drogowego. 

 

Jednostka oprócz typowych robót utrzymaniowych na drogach miejskich24 wykonywała 

przypisany rokrocznie zakres rzeczowy zadań do wykonania. W 2020 roku zakres obejmował 

głównie zadania remontowe w zakresie nawierzchni, chodników, odwodnienia. Ponadto 

w ramach działań Inżynierii ruchu na długości 88,5 km dróg gminnych będących w utrzymaniu 

Zarządu Dróg Miejskich wykonano różnorakie rodzaje prac. Zakład rozpatrywał i odpowiadał 

na pisma oraz wnioski związane z inżynierią ruchu, złożone przez podmioty zewnętrzne oraz 

inne organy administracji publicznej. Sukcesywnie zakupywano m.in. znaki i tarcze znaków 

drogowych, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, farbę drogową do oznakowania 

poziomego (m.in. do malowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych). 

Opracowano i przedłożono do zatwierdzenia: 

 24 projekty zmiany stałej organizacji ruchu na drogach gminnych; 

 5 projektów czasowej organizacji ruchu dla prowadzenia prac budowlanych ujętych 

w zakresie rzeczowym ZDM Łuków na drogach gminnych; 

 10 projektów czasowej organizacji ruchu dla dróg gminnych złożonych przez podmioty 

zewnętrzne 

 

W ramach prac mających na celu poprawę bezpieczeństwa wykonano także wykonano progi 

wraz z oznakowaniem poziomym na ul. Skrzetuskiego, Dmocha, Gen. F. Kleeberga, 

Kiernickich. Progi niespełniające parametrów nominalnych wymiarów były sukcesywnie 

przebudowywane. ZDM wykonał oznakowanie 2 nowych przejść dla pieszych, wykonał też 

                                                           
24 Polegających m.in. na remontach cząstkowych, oznakowaniu, czyszczeniu studni i wpustów, odśnieżaniu, 

koszeniu traw, nasadzeniach i wycince drzew, mechanicznym oczyszczaniu nawierzchni jezdni. 
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przebudowę progów zwalniających zlokalizowanych na drogach gminnych nie spełniających 

parametrów nominalnych wymiarów (12 progów). W ramach prac oznakowano znakami 

pionowymi i poziomymi 18 nowo powstałych miejsc postojowych, przeprowadzano także 

pomiary ruchu drogowego na przejeździe kolejowym linii kolejowej nr 23 Łuków-Radom na 

połączeniu dróg gminnych ul. Poważe i ul. Parkowej. 

 

Rodzaj wykonanych robót 2020 r. 

Długość wybudowanych i wyremontowanych dróg 660 m 

Powierzchnia wybudowanych skrzyżowań wyniesionych 350 m2 

Liczba nowych miejsc parkingowych 60 szt. 

Powierzchnia wybudowanych chodników 1248 m2 

Powierzchnia oczyszczonych nawierzchni 342 044 m2 

Powierzchnia wykoszonych trawników 201 749 m2 

 

Tabela 11. Wybrane statystyki związane z rodzajem wykonanych przez Zarząd Dróg Miejskich Robót w Łukowie w 2020. 

Źródło: opracowanie własne ZDM. 

 

Działania podjęte w zakresie inżynierii ruchu drogowego i utrzymania dróg pozwoliły 

ograniczyć liczbę zdarzeń drogowych w 2020 r. na drogach gminnych (należących do Miasta 

Łuków) do: 2 kolizji drogowych, z 2 osobami rannymi i 0 wypadkami śmiertelnymi. 

 

6.4. Oświetlenie uliczne 

 

Zgodnie z art. 18 Ustawy prawo energetyczne do zadań własnych gminy w zakresie 

zaopatrzenia w energię elektryczną należy m.in. planowanie, organizacja oraz finansowanie 

oświetlenia miejsc i dróg publicznych. W Łukowie zadania te w imieniu samorządu realizował 

w 2020 r. przede wszystkim Zakład Gospodarki Lokalowej, zajmujący się utrzymaniem 

oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Łuków. W 2020 r. ilość miejskich punktów świetlnych 

wyniosła 3 478 sztuk, z czego 1 325 stanowiły energooszczędne oprawy świetlne w technologii 

LED. W 2020 roku zanotowano 336 awarii oświetlenia o różnej skali uszkodzeń, zaczynając 

od wymiany źródła światła, kończąc na wymianie słupa czy na robotach ziemnych w przypadku 

konieczności wymiany przewodu zasilającego. 

 

6.5. Zieleń miejska i prace zabaw 

 

W ramach szeroko rozumianego pojęcia dbania o zieleń miejską sukcesywnie wykonywane 

były nasadzenia drzew w pasach dróg miejskich, na placach zabaw, skwerach oraz nasadzenia 

krzewów różnego gatunku. W 2020 roku m.in. w ciągu ulic Pana Tadeusza, Parkowej, Dmocha, 

Kryńskiego, Tuwima, 700-lecia wykonano nasadzono głóg pośredni, jarząb pospolity, jabłoń 

ozdobną i klon pospolity. W pobliżu placów zabaw przy ul. Chrobrego, Krasińskiego 
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i Gałczyńskiego nasadzono katalpy i surmie. Ponadto sukcesywnie wykonywano inne prace 

ogrodnicze i porządkowe na terenach zieleni miejskiej.25 

 

Miasto Łuków posiada również uproszczony plan urządzania lasu na lata 2020-2029 dla lasów 

stanowiących własność Miasta Łuków położonych w granicach administracyjnych Powiatu 

Łukowskiego w obrębie geodezyjnym Miasta Łuków, przyjęty Zarządzeniem Nr 5/2021 

Starosty Łukowskiego 15 stycznia 2021 r. W granicach administracyjnych miasta w 2020 r. 

zlokalizowane były dwa pomniki przyrody: dąb szypułkowy usytuowany na północnym skraju 

skweru przy Placu Narutowicza, a także głaz narzutowy usytuowany u zbiegu ulic Piłsudskiego 

i Spółdzielczej. 

 

Ponadto w 2020 r. Zakładowi Gospodarki Lokalowej w Łukowie powierzono utrzymanie 

porządku i czystości oraz naprawę i konserwację urządzeń na 13 placach zabaw o łącznej 

powierzchni 2989m2. Pod powyższą liczbą kryły się m.in. siłownie plenerowe (tzw. Otwarte 

Strefy Aktywności) oraz obiekty zlokalizowane w parku przy ul. Rogalińskiego 

i Warszawskiej. 

 

6.6. Targowiska 

 

Utrzymanie targowisk miejskich to zadanie Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie. ZGL 

w 2020 r. zarządzał Targowiskiem Miejskim Nr 1 przy ul. Prusa i ul. Łąkowej oraz 

Targowiskiem Nr 2 przy ul. Kanałowej 3 (tzw. „Nowa Baltona”). Obszary te zajmowały 

powierzchnię 46 530 m2. 

 

W 2020 roku poniesiono koszty związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie 

targowisk o łącznej wartości 176 267,26 zł brutto. Zakład Gospodarki Lokalowej przeprowadził 

także inwestycje polegające m.in. na wykonaniu wiaty do handlu zwierzętami i przebudowie 

wjazdów na teren targowiska. 

 

6.7. Cmentarze 

 

Miasto Łuków zarządza jednym cmentarzem komunalnym o powierzchni 20 293 m2, 

zlokalizowanym przy ul. Zapowiednik 77, a także zabytkowym Cmentarzem Wojennym przy 

ul. Strzelniczej o powierzchni 22 178 m2. Prace zarządcze w imieniu Miasta sprawował w tym 

zakresie w 2020 r. Zakład Gospodarki Lokalowej. Łączne koszty poniesione na utrzymanie 

ww. obiektów wyniosły w 2020 r. 158 095,75 zł brutto. Znaczącą kwotę wydatkowano na 

wykonanie piwnic grobowców i budowę chodników. Ponadto w związku z przygotowaniem 

terenu pod groby, na cmentarzu komunalnym przy ul. Zapowiednik usunięto część drzew. 

W zamian dokonano nasadzeń 17 sztuk drzew na Cmentarzu Wojennym. 

                                                           
25 Były to m.in. prace związane koszeniem i pielęgnacją trawników, obsadzaniem i pielęgnacją kwietników 

sezonowych i donic, remont i konserwacja elementów małej architektury, zamiatanie i odśnieżanie chodników 

usuwanie gałęzi drzew zniszczonych na skutek klęsk żywiołowych oraz inne prace porządkowe. Dodatkowo 

Miasto Łuków w 2020 r. zakupiło 45 szt. kwietników Jiflor 800 mm z mocowaniem metalowym na słupach 

oświetleniowych. 
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6.8. Opieka nad zwierzętami 

 

W 2020 roku, realizując Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie miasta Łuków, samorząd zawarł umowę na „Przyjęcie 

i zapewnienie opieki bezpańskim zwierzętom oraz interwencyjne wyłapywanie bezpańskich 

zwierząt z terenu miasta Łuków” ze Schroniskiem dla zwierząt „Happy Dog” Marian Drewnik, 

Nowa Krępa 28, Sobolew. W schronisku zapewniono opiekę 22 psom i 22 kotom. 

 

Ponadto Miasto Łuków w 2020 roku zawarło umowę na udzielanie pomocy weterynaryjnej dla 

zwierząt z Gabinetem Weterynaryjnym „VitalWet” Damian Wojtal ul. Mieszka I 49, 21-400 

Łuków. Do adopcji oddano 13 psy i 37 kotów. 

 

Na odbiór i utylizację padłych zwierząt podpisana była umowa w 2020 roku z Firmą 

Utylizacyjną Zbiornicą Skórzec. Utylizacji poddano: 4 psy, 5 kotów, 5 saren, 2 ptaki, 1 lisa 

i 1 zwłoki innego zwierzęcia. 

 

Ponadto Miasto Łuków zawarło umowę z panem Markiem Rybką na świadczenie usług w 2020 

roku związanych z zapewnieniem opieki porzuconym, zabłąkanym lub odebranym na mocy 

decyzji burmistrza zwierząt gospodarskich, które utraciły tymczasowo lub trwale właściciela. 

 

W sumie, na realizację zadania opieki nad zwierzętami Miasto Łuków w roku 2020 

wydatkowało 113 272,90 zł (w tym: schronisko 79 002 zł; pomoc weterynaryjna 28 150 zł; 

dokarmianie 5 450,90 zł; opieka dla zwierząt gospodarskich 670 zł) 

 

7. Działania spółek komunalnych oraz jednostek organizacyjnych 

w 2020 r. 
 

7.1. Działalność PUIK Sp. z o.o w Łukowie 
 

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie Sp. z o. o. powstało w wyniku 

przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego PGK w Łukowie w jednoosobową spółkę 

z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Łuków, które jest jej właścicielem. 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 przedmiotem działalności PUIK w Łukowie jest 

przede wszystkim pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie 

ścieków, zbieranie, obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, a także pozostała 

działalność (w tym sprzątanie, badania i analizy techniczne). 
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7.1.1. Zakłady wewnątrz spółki 

 

PUIK Spółka z o. o. w Łukowie w 2020 r. prowadziła swoją działalność w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta. Jej klientami byli 

mieszkańcy Łukowa jako klienci indywidualni, a także instytucje i zakłady mające siedziby 

w granicach administracyjnych miasta. W 2020 roku średnioroczne zatrudnienie w PUIK 

w Łukowie ukształtowało się na poziomie 88 etatów. Na dzień 31 grudnia 2020 r. Spółka 

zatrudniała ogółem 88 osób, z tego 19 kobiet i 69 mężczyzn. Średni wiek dla kobiet to 46, a dla 

mężczyzn 49 lat. Średni staż pracy pracowników w Spółce wynosił na koniec roku 17 lat. 

 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, PUIK był 

na obszarze swojego działania lokalnym monopolistą. Ponadto realizował swoje zadania 

statutowe poprzez wyodrębnione w swojej strukturze: Zakład Wodociągów, Zakład Kanalizacji 

i Oczyszczania Ścieków, Zakład Oczyszczania Miasta oraz Laboratorium. 

 

W ramach prac Zakładu Oczyszczania Miasta, PUIK realizował odbiór odpadów komunalnych 

z terenu miasta i transportował je do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych 

w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego.26 Dodatkowo na podstawie odrębnych umów 

z Zarządem Dróg Miejskich w Łukowie, Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej S.A. 

w Łukowie, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łukowie świadczone były usługi odbioru 

i transportu odpadów z czyszczenia ulic i placów oraz na podstawie umów zawartych z Parafią 

Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie oraz z Parafią w Zarzeczu Łukowskim odbierane 

były odpady nie ulegające biodegradacji z Cmentarza Parafialnego w Łukowie i z Cmentarza 

w Zarzeczu Łukowskim. Powyższe odpady przekazywane były (zgodnie z zawartą umową) na 

składowisko gminne w Niedźwiadce, gm. Stanin. 

 

7.1.1.1. Laboratorium 

 

Odrębną częścią Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie jest 

Laboratorium, posiadające jako potwierdzenie kompetencji technicznych do prowadzenia 

badań odnawianą co 4 lata akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.27 Zadania tej komórki 

w przedsiębiorstwie kształtowały się w 2020 r. głównie na prowadzeniu badań na potrzeby 

Zakładu Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków oraz Zakładu Wodociągów. Badane były m.in.: 

 Jakość ścieków (z różnych etapów oczyszczania) pod kątem kilkunastu parametrów; 

 Jakość wody rzecznej (jako odbiornika ścieków oczyszczonych); 

 Osadów ściekowych. 

 

Badania na potrzeby Zakładu Wodociągów obejmowały natomiast tzw. wodę surową z ujęć 

studni głębinowych, wodę uzdatnioną po filtrach, oraz wodę przeznaczoną do spożycia przez 

ludzi pochodząca z sieci wodociągowej dostarczanej mieszkańcom Łukowa. Woda była badana 

                                                           
26 Szerzej działalność funkcjonujących wewnątrz PUIK Zakładu Wodociągów, Zakładu Oczyszczania Miasta oraz 

Zakładu Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków opisano w rozdziałach nr 6, 6.1 oraz 6.2 niniejszego Raportu. 
27 W 2020 r. miała miejsce akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji, przeprowadzona w dniach 25-26 czerwca. 
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pod kątem parametrów fizykochemicznych, analizy sensorycznej, parametrów 

mikrobiologicznych. 

 

Łącznie, w 2020 roku Laboratorium PUIK przeprowadziło badania 1692 próbek w tym 

1430 próbek na potrzeby Przedsiębiorstwa. Badania prowadzone w ramach wewnętrznego oraz 

zewnętrznego potwierdzenia ważności wyników badań objęły 198 próbek. Zlecenia tzw. 

Klientów zewnętrznych, obejmowały badania 64 próbek w ramach 52 zleceń, które dotyczyły 

głównie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody. 

 

7.1.2. Sytuacja majątkowa Spółki 

 

Aktywa Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły 47 780 618,28 zł i zwiększyły się 

w stosunku do stanu na 1 stycznia 2020 r. o 2% tj. o kwotę 945,6 tys. zł. Pasywa Spółki za rok 

2020 - tak jak aktywa - zwiększyły się o kwotę 945,6 tys. zł. Wzrósł także kapitał podstawowy 

o kwotę 995,5 tys. zł, ponieważ Miasto przekazało Spółce aportem sieć wodociągową 

i kanalizacyjną przy ul. Turystycznej (zalew Zimna Woda). W pozycji zobowiązania i rezerwy 

na zobowiązania wykazano natomiast spadek o 98,9 tys. zł, na co złożył się spadek zobowiązań 

oraz spadek rozliczeń międzyokresowych. Na koniec 2020 r. aktywa Spółki w 85,9% 

sfinansowane były kapitałami własnymi. 

 

Wyszczególnienie 

2020 

w tys. zł % 

Przychody ogółem 15 535,0 100 

 Zakład Wodociągów 3 829,3 24,6 

 Zakład Kanalizacji 8 276,9 53,3 

 Zakład Oczyszczania Miasta 2 997,4 19,3 

 Pozostała działalność Laboratorium 37,6 0,2 

 Pozostałe przychody operacyjne 346,8 2,3 

 Przychody finansowe 47,0 0,3 

Koszty ogółem 15 329,4  

Zysk brutto 205,7  

Podatek dochodowy 51,0  

Zysk netto 154,7  

 

Tabela 12. Zestawienie przychodów i kosztów w 2020 r. z podziałem na poszczególne rodzaje działalności PUIK Sp. z o.o. 

w Łukowie w zł 
 

Za 2020 rok Spółka uzyskała przychody ogółem w kwocie 15 535,0 tys. zł i były one wyższe 

o 814,6 tys. zł, tj. 5,5% od przychodów osiągniętych w 2019 roku. Głównym źródłem 

przychodów, podobnie jak w latach ubiegłych, była dostawa wody i odbiór ścieków na kwotę 

12 106,20 tys. zł, co stanowi 77,9% całości przychodów. Przychody z działalności Zakładu 

Oczyszczania Miasta na kwotę 2 997,4 tys. zł (19,3% całości przychodów) i były wyższe 

o kwotę 820,2 tys. zł (tj. 37,7%) od przychodów osiągniętych w 2019 roku. Inne źródła 

przychodów to: 
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 pozostałe przychody - usługi Laboratorium - 37,6 tys. zł (0,2%); 

 pozostałe przychody operacyjne (np. wynajem lokali, dotacje i wieczyste użytkowanie 

gruntów, umorzenie pożyczki WFOiGW) - 346,8 tys. zł (2,3%); 

 przychody finansowe (m.in. odsetki od środków ulokowanych na rachunkach 

bankowych, odsetki od należności nieotrzymanych w terminie) - 47,0 tys. zł (0,3%). 

 

 

 

Rysunek 6. Struktura przychodów Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnych Sp. z o.o. w Łukowie w 2020 r. 

 

Podsumowując, za 2020 rok działalność Spółki zamknęła się zyskiem netto w kwocie 154,7 tys. 

zł. Wpływ na to miała także szybkość spłat należności od odbiorców z tytułu dostaw, która 

utrzymywała się na dobrym poziomie i wynosiła 25 dni. 

 

7.1.3. Inwestycje 

 

Przedsiębiorstwo realizowało podstawowe zadania inwestycyjne zgodnie z wieloletnim planem 

plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz 

planami inwestycyjnymi dotyczącymi zadań Zakładu Oczyszczania Miasta. 

 

Wyszczególnienie 2020 r. 2019 r. 

Wartość inwestycji ogółem w tym: 2 473 596,57 zł 4 008 226,47 zł 

 Inwestycje nowe 1 490 087,07 zł 2 743 796,67 zł 

 Inwestycje modernizacje 535 382,83 zł 1 190 420,00 zł 

 Zakupy inwestycyjne 436 866,20 zł 74 009,80 zł 

77,09%

19,30%

0,20% 2,30% 0,30%

dostawa wody i odbiór ścieków Zakład Oczyszczania Miasta pozostałe usługi Laboratorium

pozostałe przychody operacyjne przychody finansowe
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 Zakupy programy 11 260,47 zł 0 zł 

 

Tabela 13. Wysokość nakładów inwestycyjnych w 2019 i 2020 r. 

 

W roku 2020 w Zakładzie Wodociągów wykonano inwestycje: 

 sieć wodociągową w ul. Zagrodowej i przyległych (projekt i budowa sieci o długości 

284 m); 

 modernizację sieci wodociągową w ul. Wilczyńskiego, ul. Browarnej (wymiana rur 

żeliwnych na PE, 793,5 m), ul. Kanałowej, ul. Laskowskiego (zaprojektowanie 

i modernizację sieci z rur żeliwnych na rury PE o łącznej dł. 215 m); 

 wykonanie spinki łączącej wodociąg w ul. 700-lecia i ul. Wilczyńskiego. 

 ponadto przekazanie aportem przez Miasto Łuków sieci wodociągowej ul. Zimna 

Woda; 

 

W roku 2020 r. w Zakładzie Kanalizacji wykonano inwestycje: 

 sieć kanalizacji sanitarnej przy Al. Kaczorowskiego (budowę kanalizacji sanitarnej 

o długości ok. 495,5 m, wraz rękawami przyłączeniowymi PVC o długości ok. 

25 m oraz 15 szt. studni kanalizacyjnych); 

 remont komory zasuw na wlocie ścieków do Oczyszczalni Ścieków; 

 ponadto przekazanie aportem przez Miasto Łuków sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zimna 

Woda. 

 

W roku 2020 r. w Zakładzie Oczyszczania Miasta: 

 zakupiono dwa samochody Mercedesy BENZ, jeden rok produkcji 2010, drugi 2011. 

 

W roku 2020 PUIK w Łukowie zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej umowę pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Dostawa 

fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego do wywozu nieczystości ciekłych” w kwocie 

300 000,00 zł. Ponadto w ciągu roku Przedsiębiorstwo przeznaczyło na spłatę pożyczek 

z WFOŚiGW: 

 na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Okrzei 

w Łukowie - etap II” - 232 785,62 zł; 

 na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne w Łukowie” - 324 471,38 zł; 

 na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Renowacja metodą bezwykopową sieci 

kanalizacji sanitarnej w ul. Browarnej w Łukowie ” - 406 443,83 zł. 

 

Dodatkowo w ramach gospodarki odpadami PUIK, oprócz podstawowych prac, odbierał 

i unieszkodliwiał osady ściekowe, zbierał, transportował i unieszkodliwiał zwłoki bezdomnych 

zwierząt, prowadził prace związane z oczyszczaniem terenów, w tym letnim i zimowym 

czyszczeniem dróg. Zajmując się pomniejszymi pracami porządkowymi, zakupywany był chlor 

do utrzymania czystości w fontannach miejskich. Spółka włączała się też do działań 

edukacyjnych i proekologicznych prowadzonych przez Miasto Łuków. Warto także podkreślić, 

że Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie otrzymało decyzję 
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o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji 

i rozbudowie istniejącej kompostowni osadów ściekowych przy ul. Świderskiej w Łukowie na 

działkach Nr ewid. 9236/1, 9236/2, 9236/3. 

 

7.2. Działalność PEC Sp. z o.o w Łukowie 

 

Przedmiotem podstawowej działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

w Łukowie jest wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucja ciepła na terenie miasta. Na dzień 

31.12.2020 r. zatrudnienie w Przedsiębiorstwie wynosiło 45 osób, w tym 30 na stanowiskach 

robotniczych. Ciepło produkowane było w całości w ciepłowni przy ul. Świderskiej 

w Łukowie, która jest wyposażona w trzy kotły wodne o łącznej mocy nominalnej 24 MW 

i mocy maksymalnej trwałej 30 MW. 

 

PEC w 2020 r. dostarczał siecią ciepłowniczą o długości 18,56 km ciepło w postaci gorącej 

wody przesyłane do 194 indywidualnych węzłów cieplnych na potrzeby ogrzewania 

pomieszczeń i podgrzewu wody wodociągowej w budynkach i obiektach na terenie miasta. 

Wszystkie węzły cieplne w całości stanowiły własność Przedsiębiorstwa, były w pełni 

opomiarowane i zautomatyzowane. Statystyki dotyczące produkcji ciepła w 2020 r. 

przedstawia tabela poniżej. 

 

Statystyka dot. produkcji ciepła przez PEC Ilość (różne jednostki) 

Liczba odbiorców ciepła: 68 

 w tym spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 30 

 przedsiębiorstwa, instytucje i placówki oświatowe 33 

 pozostali odbiorcy 5 

Produkcja ciepła 196 074 GJ 

Sprzedaż ciepła 174 732 GJ 

 w tym na ogrzewanie pomieszczeń 122 293 GJ (69,99 %) 

Zużycie na potrzeby własne  1 164 GJ 

Straty ciepła na przesyle 20 178 GJ 

Zużycie opału (miał węglowy) 9 569,59 Mg 

Średnioroczna sprawność wytwarzania ciepła 89,88% 

 

Tabela 14. Wybrane statystyki Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łukowie dot. produkcji ciepła w 2020 r. 

Źródło: opracowanie własne PEC. 

 

Efektem produkcji ciepła przez PEC, oprócz zapewnienia odpowiedniego komfortu życia 

odbiorców zwłaszcza w okresie zimowym, nastąpił też efekt w postaci emisji zanieczyszczeń 

do powietrza. Mimo iż w 2020 r. Przedsiębiorstwo wyemitowało do powietrza 13 Mg pyłów 

oraz 17 791 Mg gazów i poniosło z tego tytułu opłaty za emisję w kwocie 87 199 zł, to nie 

zostały przekroczone z tego tytułu żadne limity28. 

                                                           
28 Dopuszczalne limity emisji zanieczyszczeń do powietrza określone zostały w pozwoleniu na wprowadzenie 

gazów i pyłów do powietrza. Znak: ROŚ.6224.4.2015-2 z dnia 07.12.2015 r. 
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PEC oprócz bazowej działalności w 2020 r. (tj. produkcji i dostarczania ciepła), dokonał także 

inwestycji - rozbudowy sieci ciepłowniczej, budowy przyłączy i węzłów cieplnych w nowych 

budynkach i obiektach w mieście. Do sieci ciepłowniczej przyłączono nowe budynki 

mieszkalne w okolicy Al. Lecha i Marii Kaczyńskich, pobliskie centrum handlowe, budynki 

przy ul. Rogalińskiego, a także budynki żłobków przy ul. Piłsudskiego i Świderskiej. 

Inwestycje zwiększyły wielkość zamówionej mocy cieplnej o 1 161 785 W. 

 

Tabela poniżej prezentuje wartość przychodów, kosztów i wyniku finansowego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łukowie w ostatnich dwóch latach. Przychody ogółem 

w 2020 r. wzrosły o 6,7% w stosunku do roku ubiegłego tj. o kwotę 738 053,23 zł. głównie 

w wyniku wzrostu przychodów ze sprzedaży ciepła. Koszty działalności operacyjnej spadły 

o kwotę 534 118,58 zł, głównie z powodu mniejszej ilości spalonego opału, jak i niższej ceny 

za transport opału. Powyższe zmiany spowodowały, że wynik finansowy netto spółki za rok 

2020 jest dodatni i stanowi kwotę 673 494,65 zł co daje wzrost w stosunku do roku ubiegłego 

(2019) o 205,7%. 

 

Statystyki PEC 2019 r. (w tys. zł) 2020 r. (w tys. zł) 

Przychody netto ze sprzedaży 11 028,3 11 766,3 

Koszty działalności operacyjnej. 11 619,1 11 084,9 

Zysk ze sprzedaży - 590,8 681,4 

Pozostałe przychody operacyjne 93,0 98,2 

Pozostałe koszty operacyjne 14,1 23,4 

Zysk z działalności operacyjnej - 547,7 756,2 

Przychody finansowe 0,0 1,7 

Koszty finansowe 98,4 50,6 

Zysk brutto - 646,1 707,3 

Podatek dochodowy -8,6 33,8 

Zysk netto - 637,4 673,5 

 

Tabela 15. Wynik finansowy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łukowie za 2019 oraz 2020 r. Źródło: 

opracowanie własne PEC. 

 

Ponadto w związku z ogłoszeniem II naboru programu „Ciepłownictwo Powiatowe” przez 

NFOŚiGW - w którego cele wpisuje się planowane przedsięwzięcie pt. „Budowa ekologicznej 

ciepłowni w Łukowie” o mocy 17 MW (5 MW + 12 MW) - Zarząd Spółki w porozumieniu 

z burmistrzem Łukowa i po konsultacji z członkami Rady Nadzorczej postanowił aplikować 

drugie, nowe wnioski na dofinansowanie planowanej inwestycji, jednocześnie wycofując 

aplikowane w grudniu 2019 r. bardzo dobrze ocenione przez NFOŚiGW. Z regulaminu 

II naboru wynika że struktura dofinansowania planowanej inwestycji jest znacznie 

korzystniejsza niż w pierwszym pilotażowym naborze. Przy pozytywnej ocenie wniosków 

można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji do 50 % kosztów kwalifikowanych oraz do 

50 % kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki. Ponadto nastąpi zmniejszenie 

oprocentowania pożyczki z 2 % na 1,5 %. Taka struktura finansowania oraz obniżenie 

oprocentowania znacznie poprawi efektywność przywołanej inwestycji a także zmniejszy 
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wymagany udział własny. Aby spełnić wymagania Programu i NFOŚiGW oraz pozyskać 

wiarygodne informacje do sporządzenia wniosków opracowano nowe Studium Wykonalności. 

Na tej podstawie sporządzono wnioski i je aplikowano w ramach programu „Ciepłownictwo 

Powiatowe II nabór”. 

 

Na koniec, z uwagi na politykę klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej, gwałtowny 

wzrost cen uprawnień CO2 i bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców Łukowa, należy 

możliwie szybko wybudować nową „ekologiczną ciepłownię”, uwolnić się od spalania węgla 

i od zakupu coraz droższych uprawnień CO2. Zadania te Zarząd spółki stawia sobie do realizacji 

na lata kolejne. 

 

7.3. Zakład Gospodarki Lokalowej w Łukowie 

 

Zakład Gospodarki Lokalowej (ZGL) w Łukowie oprócz dbałości o funkcjonowanie 

oświetlenia ulicznego, administrowanie placami zabaw, placami targowymi i cmentarzami 

komunalnymi, zajmował się także zarządzaniem innymi budynkami. Według stanu na dzień 

31 grudnia 2020 r. ZGL zarządzał 66 budynkami o ogólnej powierzchni 30 048 m2, w których 

znajdowało się 678 lokali, w tym: 

 373 lokale mieszkalne własnościowe o powierzchni 16 923m2, 

 272 lokale mieszkalne znajdujące się w zasobach Miasta Łuków w tym: 

o 218 lokali z umową najmu jako lokale komunalne o powierzchni 9 084,4m2; 

o 29 lokali z umową najmu jako lokale socjalne o powierzchni 815,6m2; 

o 1 lokal z umowa najmu jako lokal tymczasowy o powierzchni 16m2; 

o 19 lokali zajmują osoby bez tytułu prawnego o powierzchni 671,2m2; 

o 5 lokali nie zamieszkałych o powierzchni 120 m2. 

 33 lokale użytkowe o powierzchni 2 301m2 

 5 toalet publicznych w tym: 

o 2 toalety półautomatyczne; 

o 1 toaleta publiczna na targowisku nr 2 przy ul. Kanałowej; 

o 2 toalety publiczne na targowisku nr 1 przy ul. Prusa; 

 

Ponadto ZGL w Łukowie sprawował w 2020 r. zarząd w 24 wspólnotach mieszkaniowych. 

10 wspólnot (gdzie znajdowały się 22 lokale zasobu Miasta Łuków o powierzchni 1 108,58m2) 

administrowanych było przez zarząd zewnętrzny. Dodatkowo, na wydanych zostało 

84 712,91 zł na remonty obiektów będących w zasobach Miasta. 

 

7.4. Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie 

 

Zarząd Dróg Miejskich to jednostka organizacyjna będąca zarządcą dróg publicznych 

miejskich, zajmująca się ich utrzymaniem, a także rozwojem infrastruktury (w tym 

przebudową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną). Zgodnie ze statutem ZDM wykonuje 

także zadania z zakresu inżynierii ruchu, koordynuje roboty w pasie drogowym, wydaje 

zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, prowadzi strefę płatnego parkowania. 
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 Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie w 2020 roku realizował swój budżet w ramach zadań 

bieżących i inwestycyjnych. Plan dochodów i wydatków jednostki został określony uchwałą 

budżetową. Dane dotyczące realizacji dochodów i wydatków w ubiegłym roku kalendarzowym 

przedstawia tabela poniżej: 

 

 Plan Wykonanie % 

Dochody 838 070 zł 916 087 65 zł 109,31 

Wydatki 4 766 000 zł 4 556 537,01 zł 95,61 

 

Tabela 16. Zrealizowane dochody i wydatki Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie w 2020 r. Źródło: opracowanie własne ZDM. 

 

Główne wpływy w dochodach w 2020 r. stanowiły opłaty za parkowanie w strefie płatnego 

parkowania w centrum miasta. Stałymi tytułami dochodów, podobnie jak w latach poprzednich, 

były opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na drogach gminnych i opłaty roczne związane 

z umieszczeniem urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi. Strukturę dochodów oraz 

wydatków ZDM za 2020 rok przedstawiają wykresy poniżej: 

 

Struktura dochodów Struktura wydatków 

  
 

Rysunek 7. Struktura dochodów i wydatków Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie w 2020 r. Źródło: opracowanie własne ZDM. 

 

ZDM w 2020 r. zajmował się także wydawaniem decyzji administracyjnych (zezwoleń) na 

zajęcie pasa drogowego, budowę zjazdów, umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym. 

W pierwszym przypadku wydano 129 takich decyzji, w przypadku lokalizacji w pasie 

drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi wydano 108 decyzji, 

a w 19 przypadkach określono lokalizację zjazdów.  
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Zmiany przeszła także funkcjonująca w ścisłym centrum miasta Strefa Płatnego Parkowania.29 

Dzięki zakupie kolejnych parkomatów i wdrożeniu rozwiązań polegających np. na płatnościach 

za pomocą aplikacji mobilnych w telefonie, usprawniona została kontrola opłat za parkowanie, 

a w samej strefie odnotowano większą rotację miejsc postojowych, a co za tym idzie, lepszą 

ich dostępność dla kierowców. W Strefie Płatnego Parkowania w 2020 r. udostępnionych 

zostało 410 miejsc postojowych, a parkomaty (w sumie 14 szt.) do pobierania odpłatności 

ustawiono w taki sposób, aby maksymalna droga dojścia od pojazdu do urządzenia oscylowała 

w granicach 100 m. Zmiany dosięgły także wysokość stawek za parkowanie. W odpowiedzi na 

oczekiwania społeczne, zmieniono minimalną opłatę (do kwoty 1 zł), za którą kierujący 

otrzymuje prawo do półgodzinnego parkowania. Niewniesienie opłaty za postój poprzez 

wykupienie biletu w parkomacie, aktywowanie płatności mobilnej, przekroczenie 

zadeklarowanego czasu parkowania, parkowanie bez widocznego dla kontrolera i czytelnego 

identyfikatora, abonamentu lub karty parkingowej osoby niepełnosprawnej, skutkowało 

wystawieniem przez kontrolera „zawiadomienia o nałożeniu opłaty dodatkowej”. W 2020 r. 

z tytułu sprzedaży biletów parkingowych Zarząd Dróg Miejskich uzyskał kwotę 589 462,41zł, 

a z opłaty dodatkowej 104 925,22zł. Kontrolerzy ZDM wystawili 3462 wezwań o pobraniu 

opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie i 1157 upomnień z tytułu 

nieuiszczenia opłaty dodatkowej. 

 

Wybrane inwestycje Zarządu Dróg Miejskich w 2020 r.: 

 jednostronne ułożenie chodnika z kostki brukowej w ulicach Poważe (od 

ul. Nadrzecznej do skrzyżowania z drogą w stronę ul. Strzelniczej), Wrzosowej, 

Kraszewskiego, Kołłątaja; 

 budowa odcinka chodnika w pasie drogowym, łączącego drogę rowerową z chodnikiem  

w ul. Warszawskiej; 

 przebudowa zatok postojowych z parkowania równoległego na prostopadłe 

w ul. Spokojnej; 

 wykonanie nawierzchni z tłucznia bocznej ulicy Stodolnej; 

 przebudowa ul. Cetnarskich poprzez wykonanie krawężników, zjazdów oraz 

nawierzchni bitumicznej; 

 wykonanie zatok postojowych z kostki brukowej w ul. Nowowiejskiego; 

 wykonanie progów zwalniających i przejścia dla pieszych w ul. Dmocha. 

 

8. Pomoc społeczna 
 

Zadania z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku na terenie Miasta Łuków realizował m.in. 

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łuków. Samo pojęcie pomocy społecznej dotyczy 

tych działań, które mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych 

sytuacji życiowych, których nie są w stanie sami pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, 

                                                           
29 Na moment sporządzania niniejszego Raportu Strefa Płatnego Parkowania w Łukowie funkcjonowała w oparciu 

o Uchwałę Nr XX/176/2020 RM Łuków z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania 

na drogach publicznych na terenie miasta Łuków oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania 

(Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2020 r. poz. 1625). 
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zasoby i możliwości. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do 

współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej, a brak tego współdziałania 

może być podstawą do ograniczenia lub odmowy udzielenia pomocy.  

 

Wydział Spraw Społecznych realizował więc zadania własne oraz rządowe zadania zlecone 

samorządom ustawami, dotyczące szerokorozumianej polityki prorodzinnej oraz 

prozdrowotnej. Ponadto zadaniami własnymi realizowanymi przez Wdział Spraw Społecznych 

są realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych30 oraz 

z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii31. Współpraca w tej materii odbywała się 

m.in. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łukowie. 

 

8.1. Realizacja zadań zleconych 

 

W ramach zadań zleconych Wydział realizował zadania z zakresu polityki prozdrowotnej 

i prorodzinnej państwa. W ramach tych pierwszych w 2020 r. przeprowadzono 59 postępowań 

administracyjnych zakończonych wydaniem 53 decyzji administracyjnych w tym 

37 potwierdzających prawo do świadczeń, 0 decyzji odmownych, 14 decyzji umarzających, 

2 decyzje wygaszające. Wydano również 6 postanowień korygujących okres ubezpieczenia 

oraz dane świadczeniobiorcy. Podejmowanie decyzji następowało w oparciu o informacje 

zawarte w wywiadach środowiskowych sporządzanych przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej na zlecenie Wydziału. 

 

W przypadku decyzji potwierdzających prawo do opieki zdrowotnej ze środków publicznych, 

w 2020 roku przeprowadzono 59 postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem 

53 decyzji administracyjnych (w tym 37 potwierdzających prawo do świadczeń, 0 decyzji 

odmownych, 14 decyzji umarzających, 2 decyzje wygaszające). Wydano także 6 postanowień 

korygujących okres ubezpieczenia oraz dane świadczeniobiorcy. Podejmowanie decyzji 

następuje w oparciu o informacje zawarte w wywiadach środowiskowych sporządzanych przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na zlecenie Wydziału. 

 

Ponadto w ramach realizacji zadań z zakresu polityki prorodzinnej, Wydział zajmował się 

wypłacaniem świadczeń. Ich wysokość oraz ilość przedstawia tabela poniżej: 

 

Ilość i rodzaj wydatków Kwota 

19046 zasiłków rodzinnych 2 125 337,43 zł 

8477 dodatków do zasiłków rodzinnych 1 027 126 zł 

8833 zasiłki pielęgnacyjnych 1 905 510 zł 

1369 świadczeń pielęgnacyjnych 2 492 865 zł 

12 zasiłków dla opiekuna 7 034 zł 

389 specjalnych zasiłków opiekuńczych 240 840 zł 

                                                           
30 Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 
31 Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. 
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206 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 206 000 zł 

642 świadczenia rodzicielskie    580 308 zł 

3 jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka 12 000 zł 

2524 świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 046 483,07 zł 

63007 świadczeń wychowawczych 31 909 787,43 zł 

3494 świadczenia „dobry start” 1 047 750 zł 

Ogółem: 42 601 040,93 zł 

 

Tabela 17. Wielkość wydatków na zasiłki świadczone przez Wydział Spraw Społecznych w 2020 r. Źródło: opracowanie własne. 

 

Innym obowiązkiem realizowanym w ramach zadań zleconych było wypłacanie dodatków 

energetycznych. W 2020 r. wypłacono ogółem 131 dodatków energetycznych na kwotę 

1 738,60 zł. Wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego określana jest 

obwieszczeniem Ministra Gospodarki. 

 

8.2. Zadania własne 

 

W ramach polityki prorodzinnej Wydział Spraw Społecznych realizował zadania własne 

z zakresu opieki nad dziećmi do lat 332. Na podstawie przepisów Wydział na bieżąco prowadził 

rejestr żłobków i klubów dziecięcych, a także sprawował nadzór nad żłobkami, klubami 

dziecięcymi i dziennymi opiekunami.  

 

Innym zadaniem własnym Miasta Łuków, realizowanym przez Wydział Spraw Społecznych 

w 2020 roku była wypłata dodatków mieszkaniowych zgodnie z zapisami ustawy o dodatkach 

mieszkaniowych33. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wypłacono 2787 dodatków 

na kwotę 499 052,36 zł. w tym na lokale: 

 spółdzielcze własnościowe i lokatorskie - 1342 dodatków na kwotę 220 817,25 zł. 

 komunalne - 650 dodatków na kwotę 124 329,86 zł. 

 wspólnot mieszkaniowych - 453 dodatki na kwotę 83 745,75 zł. 

 pozostałe - 342 dodatków na kwotę 70 159,50 zł. 

 

Dodatki przyznawane są na okres 6 miesięcy. Kwota przyznawanych dodatków zgodnie 

z Uchwałą Nr XIV/121/2004 r. Rady Miasta Łuków z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie 

określenia wysokości dodatku mieszkaniowego nie przekracza 60% naliczonego dodatku. 

  

                                                           
32 Zadania te określa Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która 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. 
33 Ustawa z dn. 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. 
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8.3. Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie 

w 2020 r. 

 

Jednostką odpowiedzialną za realizację polityki społecznej w Mieście Łuków oprócz Wydziału 

Spraw Społecznych Urzędu Miasta, jest także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie. 

Ośrodek ten w 2020 r. realizował zadania wynikające z szeregu ustaw34 oraz programów35, w 

tym także tych lokalnych. Świadczenia realizowane w ramach zadań własnych gminy w 2020 

r. przedstawia tabela poniżej. 

 

LP 
Rodzaj 

świadczenia 
Opis świadczenia 

Ilość osób 

pobierających 

świadczenie 

w 2020 r. 

Wartość 

świadczenia 

w 2020 r. 

1. Zasiłki stałe 

Przysługują osobom, które z powodu wieku lub 

niepełnosprawności nie są zdolne do pracy i nie 

mają własnego dochodu. Zasiłki wypłacane były z 

dotacji celowej z budżetu wojewody. 

88 osób 494 268 zł 

2. Zasiłki okresowe 

Przysługują w szczególności ze względu na 

bezrobocie, długotrwałą chorobę i 

niepełnosprawność, oczekiwanie na przyznanie 

renty lub emerytury. Zasiłki okresowe wypłacane 

były z dotacji celowej z budżetu wojewody. 

38 osób 36 537 zł 

3. 

Składki na 

ubezpieczenie 

zdrowotne 

Składki opłacane były z budżetu wojewody za 

osoby pobierające zasiłek stały i nie podlegające 

ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. 
77 osób 42 651 zł 

4. Zasiłki celowe 

Przyznawane są w celu zaspokojenia niezbędnej 

potrzeby bytowej rodziny lub osoby, w 

szczególności na zakup leków, opału, odzieży, 

drobny remont mieszkania. Zasiłki celowe 

wypłacane były z budżetu miasta. 

36 osób 10 150 zł 

5. Posiłki 

Posiłki dla dzieci i młodzieży wydawane są w 

przedszkolach i stołówkach szkolnych. MOPS 

podpisał porozumienia z dyrektorami placówek 

dotyczące wydawania posiłków. Osoby dorosłe 

otrzymują posiłki w lokalu wybranym w ramach 

zapytania ofertowego. Z posiłków korzystają także 

osoby bezdomne. Wydatki za posiłki finansowane 

są w 59% z dotacji celowej z budżetu wojewody, w 

41% z budżetu miasta. Koszt jednego gorącego 

posiłku dla osoby dorosłej wynosił 5 zł. 

142 osoby (w 

tym 114 dzieci) 
51 250 zł 

6. 

Świadczenia 

pieniężne na zakup 

posiłków lub 

żywności 

Zasiłek celowy, finansowany w 60% z budżetu 

wojewody, w 40% z budżetu miasta. 

52 rodziny 33 100 zł 

7. Schronienie36 
Osoby bezdomne były kierowane (za ich zgodą), 

do Schroniska dla Osób Bezdomnych Markot w 
9 osób 42 807 zł 

                                                           
34 Tj. Ustawy o pomocy społecznej, Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Ustawy o systemie oświaty 

(świadczenia materialne o charakterze socjalnym) oraz Ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 
35 Programy realizowane w 2020 przez MOPS w Łukowie to: „Posiłek w szkole i w domu”, „Asystent rodziny”, 

„Wspieraj Seniora”, „Senior +”, „Opieka Wytchnieniowa”, „Rodzina Trzy Plus”, „Łukowska Karta Seniora”. 
36 Ponadto w 2020 r. pracownicy MOPS dotarli do 13 osób bezdomnych. 9 osób skierowanych zostało do 

schroniska, za co odpłatność w wysokości uzależnionej od dochodu bezdomnego ponosił ośrodek. Z innych form 

pomocy (zasiłek stały, posiłki) skorzystały 2 osoby. Natomiast 1 osoba bezdomna odmówiła jakiejkolwiek 
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Wilczyskach oraz do Schroniska dla Osób 

Bezdomnych w Klizinie, z którymi podpisano 

porozumienia o współpracy Odpłatność za pobyt w 

schronisku w Wilczyskach wynosiła 35 zł dziennie, 

w Klizinie 28 zł dziennie. Koszty pobytu 

finansowane były z budżetu miasta. 

8. Usługi opiekuńcze37 

Usługi opiekuńcze przysługują osobom, które z 

powodu wieku lub choroby wymagają pomocy, a 

są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze wykonywały 

opiekunki zatrudnione w Ośrodku. 

15 osób 55 423 zł 

9. 

Opłaty za pobyt w 

domach pomocy 

społecznej 

Do domu pomocy społecznej skierowanie 

przysługuje osobie, która wymaga całodobowej 

opieki, a nie można tej opieki zapewnić w miejscu 

zamieszkania.38 

15 osób 363 132 zł 

10. Sprawienie pogrzebu 

MOPS zajmuje się sprawieniem pogrzebu 

zmarłym, którzy zamieszkiwali lub przebywali na 

terenie Łukowa, gdy nie mają osób bliskich lub 

osoby te nie są w stanie pokryć kosztu pogrzebu. 

Ośrodek pokrywa także koszty pogrzebu dzieci 

martwo urodzonych, których rodzice odmówili 

sprawienia pogrzebu. 

4 osoby 3 410 zł 

11. Praca socjalna 

Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na 

celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu 

lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w 

społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról 

społecznych. Jest prowadzona przez pracowników 

socjalnych w celu wzmocnienia ich aktywności i 

samodzielności życiowej. 

401 rodzin (w 

tym 848 osób w 

rodzinach) 

--- 

 

Tabela 18. Świadczenia realizowane przez MOPS w Łukowie w ramach zadań własnych gminy (Miasta Łuków) w 2020 roku. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Od 1 stycznia 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie prowadzi Klub 

„Senior+” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Klub dysponuje 

30 miejscami, z których w sposób rotacyjny - dostosowany do indywidualnych potrzeb 

i możliwości w 2020 roku korzystało 38 osób. W ramach realizacji zadania seniorzy bezpłatnie 

korzystali z warsztatów kulinarnych, poradnictwa prawnego, indywidualnych porad 

psychologicznych. Uczestniczyli w wyjazdach i wyjściach do kina, muzeum, itp.  

 

                                                           
pomocy pomimo wielokrotnego proponowania tej pomocy. Pracownicy socjalni MOPS podejmowali także szereg 

działań w celu zapewnienia pomocy osobom bezdomnym zagrożonym niskimi temperaturami w okresie jesienno-

zimowym. Wspólnie z policją w okresie zimy odwiedzane były miejsca, gdzie mogą gromadzić się bezdomni, 

pracownicy MOPS proponowali im wówczas pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji. Dodatkowo 3 osoby bezdomne 

w 2020 r. otrzymały mieszkanie socjalne. 
37 Usługi opiekuńcze są odpłatne, a ich wartość jest uzależniona od dochodu osoby korzystającej z pomocy. Zakres 

usług obejmuje: pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, 

pielęgnację, przygotowanie posiłków, zakupy, bieżące sprzątanie mieszkania, zamawianie wizyt lekarskich, 

załatwianie spraw w urzędach, pomoc w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem. W 2020 r. dochód ze świadczonych 

usług opiekuńczych wyniósł 24 955 zł. Ponadto MOPS organizował także prace społecznie użyteczne w zakresie 

usług opiekuńczych. Na mocy porozumienia zawartego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie w 2020 r. do 

świadczenia tych usług skierowano 4 osoby bezrobotne. Usługi te były finansowane w 60 % przez urząd pracy, 

a w 40 % z budżetu miasta. Na organizację prac społecznie użytecznych wydano w 2020 r. 3 456 zł. 
38 Do domu pomocy społecznej skierowanie przysługuje osobie, która wymaga całodobowej opieki, a nie można 

tej opieki zapewnić w miejscu zamieszkania. Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej zależy od dochodu 

osoby skierowanej, która opłaca za pobyt do 70 % swojego miesięcznego dochodu. Powstałą różnicę pokrywa 

rodzina, jeżeli jej dochód przekracza miesięcznie 300 % kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy 

społecznej. Jeżeli opłaty ze strony rodziny nie ma lub jest niewystarczająca, opłatę ponosi gmina, która osobę 

skierowała. 
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Oprócz realizacji zadań własnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował 

w 2020 roku także zadania zlecone. Były to m.in. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi (finansowane z budżetu wojewody i wykonywane przez 

pedagogów i pielęgniarki w ramach umowy zlecenia). Z rozwiązania tego skorzystało 5 osób, 

a koszt wyniósł 19 404 zł.  

 

W 2020 r. do MOPS w Łukowie wpłynęło 3348 spraw do załatwienia, zgłaszanych na piśmie, 

telefonicznie bądź osobiście. Ogółem z różnych form pomocy skorzystało 430 rodzin, 

w których było 951 osób. Ponadto przeprowadzono 88 wywiadów środowiskowych na wniosek 

Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Łukowie oraz 151 wywiadów i informacji na 

potrzeby innych instytucji. Na wniosek policji, prokuratury i sądu sporządzono 106 informacji. 

W 2020 r. MOPS wydawał skierowania po żywność dla 130 rodzin (933 osoby), skierowano 

także 11 dzieci na bezpłatne kolonie do Ełku, finansowane przez Kuratorium Oświaty 

w Lublinie. Pracownicy socjalni udzielali także porad i wsparcia osobom, które zgłaszają się 

z różnymi problemami życiowymi. Mobilizowali do poszukiwania pracy, do zdobywania 

i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zapewnienia właściwej opieki dzieciom, starszym 

rodzicom. Motywowali do utrzymania porządku w mieszkaniu i higieny osobistej, podjęcia i 

kontynuowania leczenia odwykowego a także zachowania abstynencji. Prowadzono także 

prace z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Społeczną Komisją 

Mieszkaniową.  

 

Pozostała działalność Ośrodka: 

 „Opieka wytchnieniowa 2020” - wsparcie opiekunów sprawujących bezpośrednio 

opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi ze 

znacznym stopniem niepełnosprawności. Pomoc ta jest przyznawana na wniosek 

opiekuna osoby niepełnosprawnej. Pomocą objęto 1 osobę, która zgłosiła chęć 

skorzystania z tej pomocy. 

 Zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. W 2020 r. 

w rodzinach zastępczych przebywało 32 dzieci, koszt pobytu wyniósł 90 958 zł. 

 W placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 25 dzieci. Koszt pobytu 

wyniósł 624 688 zł. 

 Zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty w zakresie przyznawania i wypłacania 

świadczeń materialnych o charakterze socjalnym. W 2020 r. przyznano i wypłacono 

stypendia szkolne dla 49 rodzin, w których było 101 uczniów, koszt wynosił 68 349 zł. 

Przyznano i wypłacono zasiłki szkolne dla 6 uczniów, koszt wynosił 3 348 zł. 

 Program „Asystent rodziny” (osoba zatrudniona w ośrodku), który objął swoim 

działaniem w 2020 r. 18 rodzin, które miały trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych i wyraziły zgodę na współpracę z asystentem. Koszt: 

50 238 zł. 

 Obsługa administracyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
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o W 2020 r. do Zespołu wpłynęło 106 wypełnionych Niebieskich Kart, w tym 

105 wypełnionych przez policję i 1 wypełniona przez pracownika socjalnego 

MOPS. Liczba kart była mniejsza o 20 w stosunku do 2019 r. 

o W ciągu roku odbyło się 19 posiedzeń Zespołu. Łącznie w 2020 r. pracowało 

99 grup roboczych, odbyło się 196 posiedzeń. Pracę grupy roboczej koordynuje 

pracownik socjalny. 

o Do Sądu Rejonowego w Łukowie (Wydział Rodzinny i Nieletnich) skierowano 

19 wniosków, do Wydziału Karnego skierowano 5 wniosków.  

o Zespół podjął decyzję o zamknięciu 51 spraw na wniosek grup roboczych.  

o W 2020 r. ilość posiedzeń była ograniczona ze względu wystąpienie epidemii 

COVID -19. 

 Koordynacja programu Karta Dużej Rodziny - przyznawanie specjalnych uprawnień 

członkom rodzin wielodzietnych mających zasięg ogólnopolski. W 2020 r. wydano 

450 kart tradycyjnych, oraz 304 karty elektroniczne. 

 Koordynacja realizacji lokalnych programów lojalnościowych „Rodzina Trzy Plus” 

(wydano 436 kart) oraz „Łukowska Karta Seniora” (wydano 96 kart). 

 

9. Edukacja w mieście 
 

9.1. Edukacja w liczbach 
 

W 2020 r. na terenie miasta funkcjonowało 5 szkół podstawowych i 6 przedszkoli, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Łuków oraz 9 niepublicznych placówek, w tym 

8 przedszkoli i jedna szkoła podstawowa. Liczbę dzieci w przedszkolach oraz liczbę uczniów 

w szkołach zlokalizowanych na terenie miasta w roku szkolnym 2020/2021, według stanu na 3 

0 września 2020 r. określa tabela poniżej: 

 

L.P. Nazwa 

Liczba 

dzieci/uczniów 

ogółem 

1.  Przedszkole Integracyjne nr 1 w Łukowie 101 

2.  Przedszkole Miejskie nr 2 w Łukowie 134 

3.  Przedszkole Miejskie nr 3 w Łukowie 140 

4.  Przedszkole Miejskie nr 4 „Fantazja” w Łukowie 136 

5.  Przedszkole Miejskie nr 6 w Łukowie 143 

6.  Przedszkole Miejskie nr 7 „Szczęśliwa Siódemka” w Łukowie 130 

7.  Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 5 w Łukowie 92 

8.  
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe „Bajkowy Raj” z Oddziałami 

Integracyjnymi 
114 

9.  Niepubliczne Przedszkole „Mały Odkrywca” 55 

10.  
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia 

Św. Wincentego a Paulo 
28 

11.  Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek 55 

12.  Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „KOALA” 128 

13.  Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Katarzyna Jakubiak 93 
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14.  Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” 26 

15.  Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Wesoła Nutka” 53 

Razem przedszkola publiczne i niepubliczne 1428 

16. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukowie, Szkoła Podstawowa nr 1 951 

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

Konarskiego w Łukowie 
380 

18. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie 149 

19. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie 555 

20. Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie 665 

21. 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Łukowie 

(niepubliczna) 
17 

Razem szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne 2717 

 

Tabela 19. Liczba dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych oraz liczba uczniów w szkołach publicznych 

i niepublicznych funkcjonujących na terenie Miasta Łuków w 2020 r. Źródło: Opracowanie własne. 

 

Według danych na dzień 30 września 2020 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Miasto Łuków zatrudnionych było 366 nauczycieli, którzy realizowali łącznie 

343,27 nauczycielskich etatów przeliczeniowych. Poniższe zestawienie ilustruje wymiar 

zatrudnienia w podziale na stopień awansu zawodowego nauczycieli. 

 

 

Stopień awansu zawodowego nauczyciela 

Razem 

bez stopnia stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Liczba 

osób 
3 3 56 48 256 366 

Liczba 

etatów 
1,28 3 52,85 44,05 242,09 343,27 

 

Tabela 20. Stopnie awansów zawodowych nauczycieli w Mieście Łuków 2020 r. Źródło: opracowanie własne. 

 

Dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania szkół i przedszkoli zatrudnieni są pracownicy 

administracji i obsługi, którzy są niezbędnym uzupełnieniem kadry nauczycielskiej. Liczba 

pracowników niepedagogicznych w roku 2020 wyniosła 178 osób. 

 

9.2. Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych 
 

Miasto Łuków w roku 2020 udzieliło dotacji dla 8 niepublicznych przedszkoli oraz jednej 

niepublicznej szkoły podstawowej. Łączna kwota dotacji wyniosła 7 358 774,25 zł. 

Zestawienie przekazanej dotacji w podziale na rozdziały w roku 2020 dla niepublicznych 

placówek przedstawia się następująco: 

 

Lp. Przeznaczenie dotacji Łączna kwota dotacji 

1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy 163 964,72 zł 
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2. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek 602 063,64 zł 

3. Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” 228 322,24 zł 

4. Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Wesoła Nutka” 517 271,84 zł 

5. Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Raj” 1 563 379 zł 

6. Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA 1 565 343,48 

7. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne 1 795 111,05 zł 

8. 
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr 

Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo 
405 742,44 zł 

9. Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca 517 575,84 zł 

 

Tabela 21. Wielkość dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Łuków w 2020 r. 

Źrodło: opracowanie własne. 

 

9.3. Dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację zadań własnych 

w zakresie wychowania przedszkolnego39 

 

Miasto Łuków w 2020 r. otrzymało dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie 

wychowania przedszkolnego w wysokości 1 546 477 zł z czego wykorzystana kwota wynosiła 

1 546 003,59 zł. Różnica w wysokości 473,41 zł została zwrócona w związku ze zmniejszeniem 

o 0,33 średniorocznej liczby dzieci w wieku 2,5-5 lat korzystających z wychowania 

przedszkolnego. 

 

9.4. Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli - art. 30 KN 
 

Zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela w 2020 r. przeprowadzono analizę poniesionych 

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 2020 wysokości średnich wynagrodzeń, ustalono kwotę różnicy między wydatkami 

poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w 2020 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 2020, w placówkach prowadzonych przez Miasto 

Łuków i wypłacona została w terminie do dnia 31 stycznia 2021 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. Łączna kwota wypłaconego 

jednorazowego dodatku uzupełniającego za rok 2020 dla wszystkich szkół i przedszkoli 

wyniosła 328 930,34 zł. 

 

                                                           
39 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. 
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9.5. Kontrole niepublicznych placówek 
 

W roku 2020 przeprowadzono 3 kontrole w niepublicznych przedszkolach w zakresie 

prawidłowości pobranej dotacji oraz prawidłowości jej wykorzystania. Kontrole dotyczyły 

części 2015 i całego 2016 roku. Sprawdzono udokumentowanie wydatków poniesionych przez 

niepubliczne przedszkola oraz ich przeznaczenie polegające na pokryciu wydatków bieżących 

związanych z realizacją zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki. Kontrola wykazała, 

że w/w placówki pobrały dotację w nadmiernej wysokości lub wykorzystały dotację niezgodnie 

z przeznaczeniem na łączna kwotę 30 645,08 zł, która została zwrócona w ustawowym terminie 

do budżetu miasta.  

 

9.6. Jednostki edukacyjne na terenie miasta 
 

9.6.1. Przedszkole Integracyjne nr 1 w Łukowie 

 

W Przedszkolu Integracyjnym nr 1 w Łukowie w roku 2020 były realizowane następujące 

programy: 

 realizacja programu adaptacyjnego „ Będę przedszkolakiem” ułatwiającego dzieciom 

zaadaptowanie się do nowego środowiska, jakim jest przedszkole. Stwarzanie 

warunków pełnej akceptacji i życzliwości w stosunku do wychowanków przez 

wszystkich pracowników przedszkola - realizacja w grupie 3-latków;  

 realizacja patriotycznego projektu edukacyjnego „W małym sercu wielki kraj”, którego 

głównym celem było kształtowanie postawy emocjonalnego przywiązania do kraju 

ojczystego oraz rozwijanie pozytywnych zachowań społecznych, a także zapoznanie 

z najbliższą okolicą i historią miasta Łuków - realizacja we wszystkich grupach 

wiekowych; 

 realizacja programu „Zanim założę tornister”, którego głównym celem było 

wspomaganie wszechstronnego rozwoju w celu osiągnięcia przez dzieci optymalnej 

poprawy w zakresie aktywności fizycznej, stymulowanie układów: przedsionkowego, 

propioceptywnego i dotykowego oraz umiejętności pracy w zespole - realizacja 

w grupie 6-latków; 

 realizacja 11 edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Mamo, tato wolę wodę”, 

którego głównym celem było: popularyzacja picia wody jako podstawowego napoju, 

który jest niezbędny dla organizmu żywego, wyrabianie dobrych nawyków 

i odpowiedzialności społecznej dotyczących ochrony przyrody wśród przedszkolaków, 

ich rodziców i nauczycieli przedszkolnych oraz zasad ekologii - realizacja w grupie 6-

latków;  

 realizacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Skąd się biorą produkty 

ekologiczne”- opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

którego głównym celem było zwiększenie wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego 

oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych- realizacja w grupie 5- latków; 

 realizacja programów grupowych: „Terapia Ręki” (6-latki), „Kodowanie” (5-latki), 

„Logorytmika” (6-latki), „Czytanie globalne” (3-latki w ramach zajęć nauczycieli 

wspomagających).  
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Znaczące osiągnięcia: 

 realizacja za pomocą mediów społecznościowych przeglądu piosenki jesiennej 

„Kolorowa jesień” organizowanego dla wszystkich publicznych przedszkoli 

w Łukowie, którego głównym celem było rozwijanie wrażliwości muzycznej, 

prezentacja i promocja talentów wokalnych dzieci w wieku przedszkolnym oraz 

promocja placówki; 

 udział w konkursie „Łuków miastem zieleni” organizowanym przez Miasto Łuków; 

 udział w konkursie „Biała zima” organizowanym przez Szkołę Policealną - Medyczne 

Studium Zawodowe;  

 realizacja zajęć dodatkowych z rytmiki - realizacja we wszystkich grupach wiekowych 

(od września 2020 r.). 

 

Strategie: 

 rozwój kadry pedagogicznej pod względem wprowadzenia komunikacji alternatywnej 

AAC poprzez organizację szkoleń wewnątrz przedszkolnych, wspomaganie nauczycieli 

we wprowadzeniu pomocy - symboli i tablic AAC, komunikatorów „Mówik”, planów 

dnia i kalendarzy z symbolami PCS, tworzenie indywidualnych plansz 

komunikacyjnych do pracy z dziećmi z użyciem programu Broadmaker; 

 wprowadzenie i stosowanie pomocy multimedialnych: tablice interaktywne, laptopy, 

komunikatory (Go Talk, Step by Step, Mówików) do pracy z dziećmi o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych w grupie przedszkolnej. 

 

9.6.2. Przedszkole Miejskie nr 2 w Łukowie 

 

Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Łukowie w roku 2020 brały udział w następujących 

programach i projektach edukacyjnych: 

 „W krainie muzyki - Muzyka to matematyka” 

 „Magiczna moc bajek” 

 „Patriotyzm na co dzień - Łuków 2020” 

 „Piękna Nasza Polska Cała” 

 „Idź ty lepiej koziołeczku szukać swego Pacanowa” 

 „Technikoludek” 

 „Zabawa sztuką” 

 ”Skąd się biorą produkty ekologiczne” 

 „Czyściochowe przedszkole” 

 

Dzieci brały także udział w przeglądach i konkursach adresowanych w danych grupach 

wiekowych. Wychowankowie otrzymali dwa I miejsca - w konkursie plastycznym 

organizowanym przez Główny Urząd Statystyczny w Lublinie „Wakacje na wsi” oraz 

Konkursie Literackim organizowanym w ramach ogólnopolskiego projektu „Magiczna moc 

bajek”. Dzięki zaangażowaniu kadry i rodziców w akcji Rossman „Czyściochowe przedszkole” 

uzyskano bon o wartości 500 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnej chemii. Przedszkole 
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Miejskie nr 2 było organizatorem akcji charytatywnej „Aniołkowe Granie” oraz przeglądu 

wokalnego „Śpiewajmy małemu Jezuskowi”. 

 

9.6.3. Przedszkole Miejskie nr 3 w Łukowie 

 

W roku 2020 w placówce istniało sześć oddziałów dla dzieci 3-6 lat. Od 25 marca do 18 maja 

placówka prowadziła kształcenie na odległość. Wśród nauczycieli zatrudnionych 

w przedszkolu w 2020 r. był 1 stażysta, 2 - kontraktowych, 8 - mianowanych, 2 - 

dyplomowanych. W placówce odbywały się także dodatkowe zajęcia finansowane przez organ 

prowadzący z logopedii, języka angielskiego, religii. 

 

W przedszkolu prowadzone były programy własne, napisane i realizowane przez nauczycieli 

zatrudnionych w placówce tj.: 

 ,,Eksperymenty malucha” - program realizowany we współpracy z rodzicami mający 

na celu zachęcanie dzieci do zainteresowania otaczającym światem. 

 „Zakodowani mali artyści” - odpowiedź na aktualne potrzeby dzieci, wymogi 

edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz zmieniający 

się w bardzo szybkim tempie świat. 

 ,,Ruszaj ciało” z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej wspierający 

profilaktykę powstawania wad postawy 

 ,,Sprytne rączki” - usprawniający i stymulujący motorykę małą w osiągnięciu 

optymalnego poziomu w zakresie samoobsługi. 

 

W grupach najstarszych corocznie realizowany jest program przedszkolnej edukacji 

antytytoniowej pt. ,,Czyste powietrze wokół nas”, który stanowi pierwszy etap nabywania 

wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego i umożliwia wykształcenie u dzieci 

świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach codziennych, w których dziecko narażone 

jest na szkodliwe zwyczaje osób palących. 

 

Placówka współpracowała z różnymi instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku, 

upowszechniała informacje o ofercie edukacyjnej i podejmowanych inicjatywach, 

osiągnięciach oraz o celowości wdrażanych działań. Pobyt dziecka w przedszkolu był 

zorganizowany według ściśle zalecanych i przestrzeganych proporcji zagospodarowania czasu. 

W ustalonym rytmie dnia dziecka w przedszkolu w odniesieniu do ramowego rozkładu dnia 

przewidziany jest czas na aktywność i wyciszenie dzieci. Uwzględniony jest czas na 

odpoczynek dzieci, przewidziany jest czas na zabawy ruchowe, zabawy sprzyjające rozwojowi 

zainteresowań dzieci i ich aktywności, w tym na świeżym powietrzu 

 

Dla dzieci potrzebujących wsparcia prowadzone były dodatkowe zajęcia z zakresu logopedii. 

Rodzice na bieżąco byli informowani o postępach dziecka, mogli śledzić relacje z imprez, 

uroczystości i codziennych działań grupy na stronie internetowej przedszkola oraz profilu 

w mediach społecznościowych. Przedszkole współpracowało z Fundacją Studencką „Młodzi-

Młodym”. Pozyskane fundusze zostały przeznaczone na: zakup tablicy muzycznej do 

prowadzenia zajęć z dziećmi innowacyjną „Metodą Kolorowych Dźwięków” oraz tablicy 
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ściennej - samolotu, która miała za zadanie wszechstronnie stymulować zmysły najmłodszych 

dzieci. Przedszkole zapewniało także w 2020 r. wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę 

pedagogiczną otwartą na potrzeby dziecka oraz nowoczesne metody, sprawdzone formy pracy 

z dziećmi oparte na wypracowanej Koncepcji Pracy Przedszkola. 

 

9.6.4. Przedszkole Miejskie nr 4 „Fantazja” w Łukowie 

 

Przedszkole Miejskie nr 4 Fantazja w 2020 roku wzięło udział w: 

 ogólnopolskim programie „Czyściochowe Przedszkole” 

 ogólnopolski projekcie czytelniczym „Mały miś w świecie wielkiej literatury” 

 miejskim konkursie recytatorskim „Moje małe wierszobranie” 

 międzynarodowym projekcie CODE WEEK - Europejski Tydzień Kodowania 

 akcji „Wyraźni na drodze” 

 projekcie „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania”, 

 ogólnopolskim projekcie „Eko-kulturalne przedszkole” 

 międzynarodowy programie promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego” 

 ogólnopolskim programie edukacyjny sportowym „Kids&Sport” 

 konkursie pod patronem Nadleśnictwa Łuków, Lasów Państwowych oraz PUiK 

„Czyste lasy, czyste miasto to jest przedszkolaków hasło” 

 ogólnopolskim programie innowacyjnym „Uczymy dzieci programować” 

 ogólnopolskim konkursie „Froeblowska bombka” 

 ogólnopolskiej akcji „Zdrowo i sportowo” 

 ogólnopolskiej akcji „Tydzień sportu” 

 innowacyjnym programie edukacyjnym Froebla „Dar zabaw” 

 

Placówka była także w 2020 r. organizatorem ogólnopolskiego programu edukacyjnego 

„Przedszkolaków podróże małe i duże”. 
 

9.6.5. Przedszkole Miejskie nr 6 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łukowie 

 

W roku 2020 w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Łukowie funkcjonowało 6 grup liczących łącznie 

143 wychowanków. Oprócz podstawowej działalności opiekuńczo-wychowawczej 

Przedszkole realizowało dodatkowe zadania rozwijające samodzielność, inwencję twórczą, 

uzdolnienia i zainteresowania wychowanków. 

 

Realizowane w 2020 r. programy: 

 Program patriotyczny „Jestem przedszkolakiem - dumną Polką i dumnym Polakiem”; 

 Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”; 

 IV edycja ogólnopolskiego programu „Uczymy Dzieci Programować”; 

 Projekt edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”; 

 Program wychowawczo terapeutyczny „Magiczna moc bajek”; 

 Program edukacyjny propagujący higienę „Czyściochowe Przedszkole”; 

 Program ekologiczny „Szkolny Gang Fajniaków”. 
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Dzieci uczestniczyły w konkursach różnego szczebla: 

 Miejski Przegląd piosenki jesiennej „Kolorowa jesień”; 

 Powiatowy Turniej Recytatorski „Moje małe wierszobranie”; 

 Miejski konkurs plastyczny „Uzależnij się od sportu”; 

 Ogólnopolski konkurs plastyczny „Żaby, żabki”; 

 Ogólnopolski konkurs plastyczno-techniczny „Teatr dla każdego. Bajkowe kukiełki, 

pacynki, marionetki”; 

 VIII Przedszkolne Kolędowanie „Śpiewajmy Małemu Jezuskowi”; 

 Miejski Konkurs plastyczny „Łuków Miastem Zieleni”; 

 Powiatowy konkurs plastyczny „Bajkowa zima”. 

 

Realizowane w placówce akcje, projekty i przedsięwzięcia: 

 Akcja „Kartka dla Medyka”; 

 Udział wszystkich grup przedszkolnych w akcji „Szkoła do Hymnu”, śpiewanie 

Mazurka Dąbrowskiego; 

 Udział w projekcie edukacyjnym „Mięso kurczaka w diecie dzieci”; 

 Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka; 

 Dzień Pluszowego Misia; 

 Wspólne świętowanie Mikołajek; 

 Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego; 

 Spotkanie z autorką książek Barbarą Ciemską (luty 2020); 

 Warsztaty stomatologiczne (styczeń 2020). 

 

9.6.6. Przedszkole Miejskie nr 7 „Szczęśliwa Siódemka” w Łukowie 

 

Przedszkole Miejskie Nr 7 „Szczęśliwa Siódemka” w Łukowie jest jednostką budżetową, dla 

której organem prowadzącym jest Miasto Łuków. Placówka realizuje cele i zadania wynikające 

z ustawy Prawo Oświatowe oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z 

Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego. Dokumentami regulującymi pracę 

przedszkola jest Statut przedszkola i Koncepcja pracy przedszkola. 

 

Przedszkole w 2020 r. dysponowało 6 salami zabaw z zapleczem sanitarnym, własną kuchnią 

z domowymi posiłkami, szatnią i dużym, ogrodzonym placem zabaw. Ze względów 

epidemicznych, wynikających z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa 

SARS-CoV-2, od 12 marca 2020 r. zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze we 

wszystkich jednostkach systemu oświaty, więc funkjonowanie placówki poddane zostało 

ograniczeniom. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych, 

prowadzono edukację na odległość (zdalne nauczanie), więc wszystkie przedsięwzięcia w tym 

okresie  zostały prowadzone w Przedszkolu zdalnie. Równolegle Placówka prowadziła szereg 

działań wewnątrzprzedszkolnych, a jej reprezentanci brali udział w konkursach plastycznych, 

recytatorskich, wokalno-tanecznych poczynając od szczebla miejskiego, aż do konkursów 

ogólnopolskich.  
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W roku 2020 w Przedszkolu realizowane były następujące działania: 

 gazetki okolicznościowe związane z historią Polski, ważnymi datami;  

 akcentowanie dat związanych z postacią Świętego Jana Pawła II. 

 

Realizowane akcje charytatywne: 

 Polacy rodakom; 

 Ile waży święty Mikołaj; 

 Góra grosza; 

 DKMS - zostań dawcą szpiku (na terenie placówki był punkt pobierający próbki 

wymazów); 

 Zbiórka nakrętek na rehabilitację niepełnosprawnego chłopczyka; 

 Kartka dla medyka; 

 Gaszyn Chellenge - zbiórka pieniędzy na dziewczynkę Darię z porażeniem mózgowym; 

 Świąteczna kartka dla dziewczynki z dziecięcym porażenie mózgowym. 

 

Odbyte szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli: 

 Metoda kolorowych dźwięków w przedszkolu; 

 Plany miesięczne i tygodniowe, tematy kompleksowe - skuteczne planowanie pracy wg 

programu Dary zabaw - metoda Frobela; 

 Eksperymenty na każdą okazję, czyli sprawdzone sposoby i pomysły na wzbogacenie 

przedszkolnych wydarzeń; 

 Przestrzeń odkrywcy w przedszkolu - doświadczenia i eksperymenty, jako narzędzia 

uwalniające naturalną ciekawość dzieci; 

 Metoda globalnego czytania Glonna Domana w edukacji przedszkolnej; 

 O znaczeniu wyobraźni twórczej w rozwoju dzieci; 

 Drama, jako metoda skutecznego wspomagania rozwoju w przedszkolu; 

 Zmysły a odbiór świata. Integracja Sensoryczna przedszkola; 

 ABC nauczyciela wychowania przedszkolnego. Pigułka metodyczna w praktyce; 

 Zabawy paluszkowe stymulujące pamięć, mowa i sprawność manualną dziecka; 

 Budowanie Koalicji na rzecz rozwoju dzieci - współpraca i komunikacja z rodzicami; 

 Mali właściciele wielkich mózgów. O neurobiologii wczesnego dzieciństwa; 

 Neurobiologia edukacji, czyli dlaczego tak trudno być dobrym nauczycielem; 

 

Projekty: 

 Udział całej grupy w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Kreatywny 

przedszkolak”; 

 Udział całej grupy w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Zdrowo jem, więcej 

wiem”; 

 Ekologiczny program dla przedszkoli pt. Skąd się biorą produkty ekologiczne; 

 Udział w projektach: „Mały Miś w świecie literatury”, „Szkoła pamięta”, „Bohater 

tygodnia”, „Kreatywny Przedszkolak”, „Czyste Powietrze wokół nas”. 
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Przedszkole Miejskie nr 7 „Szczęśliwa Siódemka” w Łukowie przeprowadziło także szereg 

imprez grupowych organizowanych przy okazji wybranych świąt kalendarzowych (również 

nieformalnych). Dzieci brały także udział w konkursach organizowanych przez różne 

podmioty. 

 

9.6.7. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie 

 

Z końcem roku szkolnego 2019/2020 w placówce uczyło się 977 uczniów zgrupowanych 

w 42 oddziałach. Nowy rok szkolny 2020/2021 przyniósł spadek liczby uczniów do 494 osób 

i do 41. Szkoła realizując podstawowe zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, 

poszerzała zakres swojej działalności mimo utrudnień związanych z zawieszeniem pracy 

w trybie klasowo-lekcyjnym i przejścia na pracę zdalną. Kiedy przez ponad 5 miesięcy 

obowiązywało nauczanie zdalne, dyrektor placówki opracował odpowiednie procedury 

i zasady pracy zdalnej. Nauczanie w tej formie przebiegało bez większych zakłóceń. Lekcje w 

większości były realizowane w formie on-line.  

 

Realizowane w 2020r. w szkole akcje edukacyjne, konkursy, innowacje oraz znaczące 

osiągnięcia wychowanków: 

 

Klasy I-III: 

 Innowacja pedagogiczna Kulturalna klasa, program edukacyjny dla klas I-III 

z elementami wychowania patriotycznego (od marca 2020 on-line); 

 Kampania edukacyjna „Mała książka - wielki człowiek” prowadzona przez Instytut 

Książki. Projekt realizowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu; 

 Udział w akcji zorganizowanej z inicjatywy biblioteki szkolnej Dzień Głośnego 

Czytania; 

 Ogólnopolski projekt edukacyjny „Polskie lekturki spod chmurki”; 

 Proekologiczna akcja wspierająca recykling „Kolorowe kredki”; 

  „Książka na receptę” i „Teraz czas na czytanie” - ogólnopolska akcja Fundacji 

Powszechnego Czytania;  

 Akcja „Kwiaty dla Służby zdrowia” z okazji Dnia Służby Zdrowia; 

 Udział w 27. Ogólnopolskiej Akcji „Sprzątanie Świata 2020”; 

 Udział w akcji „Szkoła do Hymnu”; 

 Spotkanie z autorką książek dla dzieci Barbarą Ciemską (luty 2020 r.) 

 Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Fotograficzny pt. „Żyję w przyjaźni z rośliną 

i pszczołą” zorganizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa w Lublinie w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia 

Roślin 2020 „Chroniąc rośliny, chronisz życie”; 

 Konkurs on-line wiedzy o patronie szkoły Ks. Grzegorzu Piramowiczu z okazji 285. 

rocznicy urodzin; 

 szkolny konkurs plastyczny z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka; 
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 wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie Plastycznym Rzecznika Praw Dziecka 

z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2020; 

 Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Jak mogę pomóc pszczołom?”, zorganizowany przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego;  

 Konkurs kulinarny online „Mały MasterChef przyrządza pyszne desery”; 

 Szkolny konkurs plastyczny pt. „Kocham Polskę”; 

 

Klasy IV-VIII: 

 Program edukacyjny „Trzymaj Formę”; 

 Programy profilaktyczny „Domowych detektywów”; 

 Programy profilaktyczny „Fantastyczne możliwości”; 

 udział uczniów w ogólnopolskich, międzynarodowych konkursach 

muzycznych/wokalnych;  

 Konkurs plastyczny ogłoszony przez Rzecznika Praw Dziecka okazji Dnia Praw 

Dziecka 

 Akcja w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii 

społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” - I Międzynarodowa edycja V Ogólnopolskiej 

akcji „Przerwa na czytanie - bicie rekordu w czytaniu na przerwie”; 

 XV Edycja Programu Insta.Ling dla Szkół; 

 Etap powiatowy Igrzysk Dzieci w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt 

6x800 i Chłopców 6x1000, oraz powiatowy etap Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt 6x1000 i Chłopców 6x1200  

  „Europejski Dzień Języków” 

 XV edycja ogólnopolskiego konkursu „Oddaj używany telefon komórkowy - 

pomagając innym - pomagasz swojej szkol”; 

  „Narodowe Czytanie”; 

 Konkurs „GALILEO 2020” (organizator Centrum Edukacji Szkolnej); 

 Udział w akcji „Światowy Dzień Autyzmu”; 

 Finały powiatowe jubileuszowego XX turnieju piłki nożnej „Z Podwórka na Stadion” 

o Puchar Tymbarka pod Patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej, zakwalifikowanie 

do Finałów wojewódzkich; 

 zorganizowanie obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

 

Ponadto uczniowie placówki brali udział w konkursach przedmiotowych organizowanych pod 

patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, a także byli finalistami ogólnopolskich olimpiad. 

 

Główne remonty i inwestycje w 2020 r.: 

 montaż instalacji klimatyzacyjnej w hali sportowej; 

 przegląd i naprawa centrali wentylacyjnej w hali sportowej; 

 wymiana instalacji odgromowej na budynku przy ul. Stasia i Nel; 

 wykonanie głównego przyłącza elektrycznego zgodnie z obecnymi wymogami; 

 wykonanie „kącika patrona”; 
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 naprawa ogrodzenia; 

 wymiana podnoszonej bramy wjazdowej do hali sportowej. 

 

9.6.8. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. Stanisława 

Konarskiego w Łukowie 

 

W szkole na dzień 1 stycznia 2020 r. uczyło się 363 w 17 oddziałach, a na dzień 1 września 

2020 r.: 380 w 17 oddziałach. Kadrę pedagogiczną stanowiło na dzień 1 stycznia 2020 r. 

38 nauczycieli i 17 pracowników administracji i obsługi, a na dzień 1 września 2020 r. - 

35 nauczycieli i 17 pracowników administracji i obsługi. 

 

Programy i projekty w Szkole Podstawowej nr 2: 

 Program Profilaktyczno-Wychowawczy; 

 Uzależnieniom mówimy STOP - program profilaktyczny; 

 Programy Erasmus+ Open Science Schooling 2017-2020 (wyróżnienie Europejskim 

Certyfikatem Innowacyjności European Language Label 2020); 

 Programy Erasmus+ The Unteachables we współpracy z UKSW w Warszawie; 

 Programy Erasmus+ Young Students as Critical Science Detectives 2019-2021 

(I miejsce w ogólnopolskim konkursie SELFIE+ 2020 kat. Twój projekt w jednym 

ujęciu); 

 Programy Erasmus+ Family Based Open Science Schooling 2019- 2021; 

 „Czytam z klasą - lekturki spod chmurki” - ogólnopolski projekt edukacyjny; 

 Ogólnopolski program Szkoła z klasą 2.0 - 2019/2020; 

 Program Insta.Ling - język angielski, język polski; 

 “Być jak Ignacy” - program edukacyjny organizowany przez Fundację PGNiG im. 

Ignacego Łukasiewicza; 

 Projekt ,,Mali Detektywi. Jakie tajemnice kryje świat wokół nas?”; 

 Ogólnopolski program “Akademia Bezpiecznego Puchatka”; 

 Międzynarodowy projekt edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”; 

 Ogólnopolska akcja „BohaterOn w Twojej Szkole”; 

 Ogólnopolski projekt edukacyjny „Kreatywność budzi w nas muzyka”; 

 Program własny zajęć tanecznych “Rytm i melodia” realizowany na zajęciach 

rozwijających zainteresowania taneczne, muzyczne i ruchowe wśród uczniów klas I-III; 

 Ogólnopolska akcja charytatywna „Kolorowe kredki”; 

 Projekt „Trzymaj formę” - profilaktyka nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV-VI 

szkół podstawowych w powiecie łukowskim; 

 Międzynarodowy Dzień Kropki - pobudzanie kreatywności i pomysłowości uczniów 

oraz zachęcanie ich do twórczego tworzenia 

 „Szkoła do hymnu”; 

 Program dydaktyczno-wychowawczy z zakresu spotkań formacyjnych dla Szkolnego 

Koła Caritas. Przygotowanie młodzieży do niesienia pomocy bliźnim, wychowanie do 

wolontariatu; 



64 

 Dzień Praw Dziecka oraz Dzień Życzliwości Zajęcia online pod hasłem „Ważne osoby 

w moim życiu”; 

 Program profilaktyczny „Stop uzależnieniom” finansowany przez MKRPA w Łukowie; 

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (kupno woluminów do szkoły); 

 Udział szkoły w programie „Lepsza Szkoła”; 

 „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ” - ogólnopolska 

kampania społeczna. Samodzielne wykonanie kartek świątecznych i kopert.  

 Wyróżnienia w konkursach plastycznych. 

 

Programy sportowe: 

 Program Ośrodka Szkolenia w Piłce Ręcznej; 

 Program „Gramy w Ręczną”; 

 Ministerialny program „Umiem Pływać” dla klas I-III 

 

Ponadto w związku z wprowadzeniem kształcenia na odległość, wiele akcji i konkursów nie 

odbyło się. W szkole przez okres wakacyjny przeprowadzono remont sali do zajęć 

rewalidacyjnych, pomalowano szatnie WF oraz 14 drzwi do pracowni klasowych. 

 

9.6.9. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie 

 

W szkole Podstawowej nr 3 w Łukowie w 2020 r. pozyskano środki zewnętrzne na: 

 wyposażenie kuchni i stołówki - dotacja w wysokości 80 000 zł i 20 000 zł środków 

własnych. Za pozyskaną dotację całkowicie zmieniono wyposażenie kuchni. Zakupione 

zostały nowe urządzenia: piec konwekcyjno parowy, szafa chłodnicza, zmywarko-

wyparzarka, profesjonalny robot do rozdrabniania produktów, robot planetarny, 

patelnia, kuchnia gazowa. Wymienione zostały zużyte szafki, półki, okap centralny. 

Zakupione zostały nowe garnki, patelnie, naczynia do przygotowywania i wydawania 

posiłków, sztućce itp. Dodatkowo w stołówce wymienione zostały wszystkie stoliki 

i krzesła, dostosowane do wzrostu uczniów; 

 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - szkoła otrzymała dotację w wysokości 

4000 zł. Jako wkład własny 1000 zł przeznaczyła na zakup nowych książek. Zakupiono 

370 woluminów min nowości wydawnicze, lektury, bajki itp. Dla najmłodszych 

uczniów naszej szkoły. 

 

Remonty: 

 Kuchnia - pomalowanie pomieszczeń. Usunięte zostały gromadzone przez lata 

uszkodzone krzesła, stoliki, posprzątane i pomalowane pomieszczenia piwnic pod 

kuchnią. Wykonano podwieszony sufit nad schodami do piwnicy, schody 

wyremontowano. 

 Szatnie przy sali gimnastycznej - odmalowane zostały ściany, sufity, położone panele 

w korytarzu, wymienione oświetlenie, wykonano nowe wieszaki na ubrania. 

 Pracownie nr 16 i 24 - uzupełnione zostały ubytki tynków oraz pomalowane ściany 

w obydwu salach (w/w prace wykonali pracownicy szkoły, zakupiono tylko materiały); 
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 Remont mieszkania - wykonano remont schodów zewnętrznych i przebudowę 1 pokoju 

(firma budowlana). Pracownicy szkoły pomalowali pozostałe pomieszczenia, schody 

zewnętrzne, zaadoptowali do zmienionych wymiarów, oczyścili z korozji i pomalowali 

barierkę na schodach. W mieszkaniu powstały pomieszczenia do integracji 

sensorycznej. Zakupione zostały specjalistyczne pomoce do zajęć dla uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Od początku roku szkolnego 2020/21 

prowadzone są zajęcia z uczniami. 

Robotyka i programowanie: 

 Od września 2020 r. prowadzone są dodatkowe zajęcia dla uczniów z klas pierwszych 

i czwartych z robotyki i programowania. Uczniowie mogą rozwijać swoje 

zainteresowania i poznawać nowe technologie. 

 

Pozostałe: 

 Szkoła dołączyła do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Zbudowane zostało przyłącze 

do szerokopasmowego bezpłatnego Internetu. Szkoła otrzymała z programów wsparcia 

„Wyeliminowanie lokalnych różnic….” oraz wsparcia rodzin „3+” 7 laptopów i 

2 tablety. 

 Szkoła skorzystała z bezpłatnego dostępu do pakietu „Office 365”. Wszyscy uczniowie 

i nauczyciele posiadają konta umożliwiające korzystanie z pakietu. Dodatkowo od 

września wdrażana była platforma Microsoft Teams. Uczniowie i nauczyciele zostali 

przeszkoleni z korzystania z tego narzędzia. Przejście na nauczanie zdalne 

spowodowało, że oprogramowanie wykorzystywane jest do zdalnego nauczania. 

 Uczniowie Szkoły brali udział w konkursach o zasięgu miejskim, powiatowym, 

wojewódzkim i ogólnopolskim. 

 W roku szkolnym 2019/20 w szkole było 130 uczniów. W roku szkolnym 2020/21 

w szkole było 149 uczniów (wzrost o 19 osób). 

 

9.6.10. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bronisława 

Chącińskiego w Łukowie 

 

Statystyki: 

 ilość uczniów w szkole: 555 w tym z orzeczeniami PPP: 26; 

 liczba oddziałów w szkole: 26 w tym integracyjnych 8; 

 liczba oddziałów zwykłych: 18; 

 oddziały sportowe: 2; 

 liczba nauczycieli: 66; 

 liczba administracji i obsługi: 21; 

 Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego „Lubelskie wspiera uzdolnionych” 

- w roku szkolnym 2019/20 czworo uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łukowie 

otrzymało stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego w ramach programu 

„Lubelskie wspiera uzdolnionych”. Wysokość stypendium wynosiła 390 zł miesięcznie 

przez okres 10 miesięcy. W kolejnym roku szkolnym identyczne stypendium trafiło 

także do czterech osób (absolwentów). 
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Innowacje pedagogiczne realizowane w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021, ciekawe 

działania i przedsięwzięcia: 

 Innowacja pedagogiczna (programowa) „Lektury szkole… pod lupą”; 

 Innowacja pedagogiczna (metodyczna) „Grupowy Trening Umiejętności 

Społecznych”; 

 udział w VIII edycji Europejskiego Tygodnia Kodowania „CodeWeek2020”; 

 udział w akcji MEN „Szkoła pamięta”; 

 akcja „Szkoła do hymnu”; 

 udział w V edycji ogólnopolskiej kampanii „BohaterON - włącz historię!” - wysyłanie 

e-kartek do Powstańców Warszawskich; 

 organizacja szkolnej akcji „100km na 100-lecie bitwy Warszawskiej”; 

 udział w ogólnopolskiej akcji „Pozdrowienia z Polski” - korespondencja uczniów 

z rówieśnikami, z różnych części kraju; 

 „Wylosuj Anioła”- wykonanie kartek świątecznych i wysłanie ich zdjęć do dzieci 

chorych przebywających na oddziałach w szpitalach onkologicznych; 

 organizacja szeregu dni szkolnych, pozostałych imprez z okazji świąt adresowanych dla 

dzieci itp.; 

 udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” - pomoc dzieciom, które nie mają 

możliwości wychowywania się w swoich rodzinach biologicznych 

 realizacja programu Szkolnego Koła Wolontariatu ,,Uczymy się razem” 

 akcje zbiórki plastikowych nakrętek. 

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Łukowie startowali także w konkursach 

przedmiotowych pod patronatem bądź organizowanych prze Lubelskie Kuratorium Oświaty, 

brali udział w zawodach sportowych o zasięgu wojewódzkim. W olimpiadach i konkursach 

ogólnopolskich wzięło udział 344 uczniów (wyniki: 24 laureatów, 25 wyróżnień, 2 bardzo 

dobre wyniki, 1 dobry wynik, 3 udziały w zawodach II stopnia). Placówka realizowała także 

Miejski Konkurs Piosenki Obcojęzycznej pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta 

Łuków, zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, Powiatowy Konkurs Recytatorski z Języka 

Rosyjskiego. Za pomocą portalu internetowego zrzutka.pl oraz profilu szkoły w mediach 

społecznościowych zbierano także środki na nagrobek patrona szkoły: Bronisława 

Chącińskiego.  

 

9.6.11. Szkoła Podstawowa nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Łukowie 

 

W miesiącu kwietniu 2020 roku została oddana do użytkowania winda osobowa do transportu 

pionowego niepełnosprawnych. W miesiącach letnich wykonano remont ogrodzenia wokół 

szkoły na odcinku około 400 m. Wymieniono przerdzewiałe elementy oraz pomalowano 

przęsła farbą antykorozyjną. W lipcu zainstalowano nową bramę wjazdową na teren szkoły od 

ul. Wojska Polskiego. W sierpniu przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021 

wykonano nową instalację internetową w pomieszczeniach na I piętrze sektor „C” po byłej 



67 

WSBiA. W 2020 r. zaadoptowano i wyposażono także placówkę w sprzęt komputerowy 

i projektory, nowe meble, ławki i krzesełka trzy nowe sale lekcyjne i dwa pomieszczenia dla 

psychologa i logopedy na sektorze C pierwszego piętra. Do czterech sal na sektorze A i B 

pierwszego i drugiego piętra i świetlicy zakupiono nowe meble. W listopadzie 2020 r. 

pozyskano bezpłatnie rośliny ogrodowe, krzewy i drzewka iglaste. Roślinami tymi obsadzono 

teren wokół szkoły. Do szkoły w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 662 uczniów w tym 

68 uczniów cudzoziemskich oraz 8 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

W szkole funkcjonują dwa oddziały integracyjne (31 uczniów) oraz 4 oddziały przedszkolne, 

do których uczęszcza 93 wychowanków. 

 

Działania podjęte w 2020 r.: 

 udział w projektach: „Trzymaj formę”, „Narodowe Czytanie”;, „BohaterOn”, „Szkoła 

do hymnu”, „Razem na święta”, grze miejskiej „Przez Łuków Śladami Historii”; 

 udział w programie „Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii 

Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną”. 

 udział w programach profilaktycznych: „Domowi Detektywi”, „Fantastyczne 

Możliwości”, „Czyste powietrze wokół nas”, Bieg po zdrowie”; 

 udział w programach: „Ogólnopolski Program Edukacyjny - Akademia Bezpiecznego 

Puchatka”, „Ogólnopolski Program Edukacyjny - Kubusiowi Przyjaciele Natury”. 

 

Dodatkowo w szkole realizowano programy autorskie, innowacje pedagogiczne: „Podróż 

w krainę muzyki”, „Muzyka pomaga w rozwoju dzieci” „Dwujęzyczne przedszkolaki”, 

”Książka uczy, bawi, wychowuje”, ”Z miłości do języka polskiego”, „Umiem pływać, „Trenuję 

z pasją”. Placówka dołączyła do ogólnopolskiego projektu Centrum Mistrzostwa 

Informatycznego, zajęła III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Online w Pisaniu na 

Klawiaturze. 

 

Uczniowie brali udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego 

Kuratora Oświaty oraz inne podmioty, w ramach współpracy z różnymi instytucjami 

uczestniczyli w konkursach: „Łuków Miastem Zieleni”, „Moje Małe Wierszobranie”, 

V Miejski Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, „Co i jak zgłaszać? Numer alarmowy 112”, 

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza. W przypadku osiągnięć sportowych, 

uczniowie rywalizowali w etapie wojewódzkim Mistrzostw Szkół Województwa Lubelskiego 

w Pływaniu, a także w Powiatowych Biegach Przełajowych. 

 

9.7. Najważniejsze programy i projekty w jednostkach z sektora edukacji 
 

9.7.1. Program podręcznikowy 

 

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne  

i ćwiczeniowe40 - Miasto Łuków otrzymało środki finansowe z przeznaczeniem na wyposażenie 

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

oświatowych (Dz. U. z 2020, poz. 2029 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
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szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2020/2021 

w wysokości 295 033,89 zł. Dotacja dla 6 szkół podstawowych wyniosła 292 049,75 zł41. Za 

otrzymane środki szkoły podstawowe zakupiły dla wszystkich uczniów podręczniki i materiały 

ćwiczeniowe. Z dotacji skorzystało 2717 uczniów pełnosprawnych oraz 4 uczniów 

posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

9.7.2. Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym  

 

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie 

dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 

w latach 2020-2022 Miasto Łuków skorzystało z dotacji w kwocie 25 012,59 zł. Z dotacji 

skorzystało 89 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

uczęszczających do 6 szkół ponadpodstawowych. 

 

9.7.3. Pomoc Zarządu Województwa Lubelskiego dla uczniów ósmych klas 

 

Zarząd Województwa Lubelskiego wsparł uczniów klas ósmych oraz maturzystów i przekazał 

sprzęt umożliwiający zdalne nauczanie. Z pomocy skorzystali uczniowie wykluczeni cyfrowo, 

czyli w tym przypadku najbardziej potrzebujący. Miasto Łuków otrzymało 20 tabletów dla 

uczniów klas ósmych szkół podstawowych. Korzystanie z tabletów w celach edukacyjnych 

przez szkoły nie tylko w okresie epidemii, ale również po ustaniu zagrożenia przyczyniło się 

do podniesienia jakości kształcenia uczniów. 

 

9.7.4. Rządowy program „Zdalna szkoła” 

 

Zgodnie z realizowanym projektem grantowym pn. „Zdalna Szkoła”42 Miasto Łuków 

otrzymało refundację kwoty 100 000 zł za zakup sprzętu komputerowego. Za powyższą kwotę 

zostały zakupione 33 laptopy oraz polisa ubezpieczeniowa na zakupiony sprzęt. Zakupiony 

sprzęt komputerowy przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, który umożliwia 

uczniom zdalne nauczanie. 

 

9.7.5. Rządowy program „Zdalna Szkoła+” 

 

Program organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST uzyskały 

100% dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych 

lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. Program kierowany jest głównie do rodzin z minimum 

trojgiem dzieci. Miasto Łuków na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów z rodzin 

wielodzietnych otrzymało kwotę 115 tysięcy złotych. Za otrzymane środki zakupiono 

                                                           
5 marca 2020 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 

i materiały ćwiczeniowe w 2020 r. 
41 Kwota 1% na obsługę zadania wyniosła 2 984,14 zł. Z pozyskanych środków zakupiono dla Wydziału Edukacji 

materiały i akcesoria biurowe. 
42 Program w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, realizowanego 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp 

do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. 



69 

45 laptopów z akcesoriami. Całość sprzętu została objęta polisą ubezpieczeniową. Zakupiony 

sprzęt komputerowy przekazano uczniom szkół podstawowych na potrzeby zdalnego 

nauczania. 

 

9.7.6. Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” 

 

W ramach realizacji programu Miasto Łuków w 2020 r. otrzymało 80 000 zł na rzecz 

modernizacji kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 3 im. J. Piłsudskiego w Łukowie. 

Wkład własny Miasta wyniósł 20 000 zł, a otrzymane środki podwyższyły standard szkolnej 

kuchni i miejsce spożywania posiłków. 

 

9.7.7. Rządowy program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 

 

W 2020 r. w ramach powyższego programu, Miasto zrealizowało zakup nowości 

wydawniczych dla dwóch szkół podstawowych. Otrzymane dofinansowanie wyniosło 16 000 

zł, a wkład własny 4 000 zł. Za otrzymane środki Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi zakupiła 864 książki, a Szkoła Podstawowa nr 3 zakupiła 343 książki. 

 

9.7.8. Rządowe wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną - 500 zł dla nauczyciela 

 

Miasto Łuków w 2020 r. otrzymało zwiększoną o 131 500 zł subwencję ogólną 

z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu i sprzętu 

do prowadzenia kształcenia na odległość w wysokości 500 zł dla jednego nauczyciela. 

Z otrzymanej subwencji skorzystało 263 nauczycieli. Środki niewykorzystane przez 

nauczycieli zostały wykorzystane na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania w 

szkołach i usprawnienie infrastruktury informatycznej, która docelowo posłuży uczniom. 

 

9.7.9. Kształcenie młodocianych43 

 

W roku 2020 wydano 17 decyzji przyznających dofinansowanie kosztów kształcenia 

młodocianego pracownika na łączną kwotę 96 644,07 zł, w tym 14 decyzji przyznających 

dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika z tytułu nauki zawodu na 

łączną kwotę 89 644,07 zł oraz 3 decyzje przyznające dofinansowanie kosztów kształcenia 

młodocianego pracownika z tytułu przyuczenia do zawodu w łącznej kwocie 6 604 zł. 

 

9.7.10. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół44 

 

W roku 2020 zostało zawartych 34 umowy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych na zwrot 

kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół. Wydatkowano na ten cel 7 626,58 zł. 

                                                           
43 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika jest realizowane na podstawie art. 122 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 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.  
44 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 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) 
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Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek realizowane było również na 

podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Łukowskim. Na podstawie porozumienia 

wydatkowano na ten cel 558,70 zł. 

 

10. Kultura, sport, rekreacja i ochrona dziedzictwa narodowego 
 

10.1. Wybrane obiekty (tereny) sportowe i rekreacyjne w mieście 
 

W Łukowie znajdują się następujące - godne polecenia podróżnym i wypoczywającym na 

terenie miasta osobom - obiekty sportowe i rekreacyjne: 

 Kompleks rekreacyjny „Zimna Woda” - utworzony na bazie sztucznego zbiornika z lat 

70. XX w. kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy ze strzeżonym kąpieliskiem. Na 

terenie obiektu znajdują się m.in. wyciąg do nart wodnych (w budowie w 2020 r.), 

drewniany pomost rekreacyjny, molo do sprzętu wodnego, punkty widokowe, tarasy 

słoneczne, oraz pomosty wędkarskie z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Wokół 

zbiornika wybudowana została dwukilometrowa ścieżka pieszo-rowerowa. Dla 

odwiedzających przygotowano do dyspozycji sprzęt wodny (kajaki, rowery wodne). 

Ponadto w trakcie 2020 r. na terenie obiektu trwała inwestycja obejmująca m.in. 

budowę boisk, miejsc wypoczynku, wyciągu nart wodnych, parkingów, budynków 

Lokalnego Centrum Animacji Społecznej i hangaru: wypożyczalni sprzętu wodnego 

oraz pomieszczeń dla administratora obiektu).  

 Letnia pływalnia „Delfin” z atrakcjami wodnymi, zjeżdżalniami, boiskami do gier 

zespołowych, miejscem rekreacji (ul. Browarna 63) 

 Kryta pływalnia „Delfinek” z sauną (ul. Siedlecka 56). 

 Boiska treningowe i Bulwar 100-lecia Odzyskania Niepodległości - boiska do piłki 

nożnej, korty tenisowe, bulwar spacerowo-rowerowy 

 Ławeczka Henryka Sienkiewicza (Plac Solidarności i Wolności) 

 Park miejski przy ul. Warszawskiej 

 Siłownie plenerowe (m.in. os. Klimeckiego, ul. Stawki, ul. 700-lecia, ul. Konstytucji 

3 Maja i inne) 

 Łukowski Ośrodek Kultury i Kino Łuków oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. 

Henryka Sienkiewicza w Łukowie 

 

10.2. Zabytki i dziedzictwo narodowe 
 

Na terenie miasta w 2020 r. funkcjonowała ochrona konserwatorska obejmująca m.in. budynki 

i układ placów. W Łukowie funkcjonowały także następujące obiekty o charakterze 

zabytkowym i mające wpływ na kształt dziedzictwa narodowego: 

 Zespół klasztorny Bernardynów z II poł. XVIII w. z murowanym, barokowym 

kościołem parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego; 

 Zespół klasztorny Pijarów z XVIII i XIX w. z późnobarokową kolegiatą pw. 

Przemienienia Pańskiego, kolegium i klasztornymi zabudowaniami według projektu 

Antoniego Solariego; 
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 Budynek dworca kolejowego z XIX w.; 

 Konwikt Szaniawskich z XVIII w. - obecnie siedziba Muzeum Regionalnego, które 

oprócz organizowania wystaw czasowych gromadzi eksponaty etnograficzne, 

geologiczne oraz przedmioty związane z historią Łukowa i jego okolic 

 Budynek dawnej Kasy Skarbowej (Plac Narutowicza 3); 

 Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej (ul. Strzelnicza); 

 Zabytkowe nagrobki na cmentarzu parafialnym św. Rocha oraz drewniany kościół pw. 

św. Rocha z 1838 roku, murowana dzwonnica z I poł. XIX w.; 

 Pomnik Henryka Sienkiewicza; 

 Pomnik Pamięci Powstańców z 1863 r.; 

 Muzeum Oręża i Techniki Użytkowej im. ks. gen. Stanisława Brzóski (ul. Farfak). 

 

10.3. Działalność Łukowskiego Ośrodka Kultury 
 

Główną instytucją odpowiedzialną za prowadzenie działalności kulturowej na terenie miasta 

był w 2020 r. Łukowski Ośrodek Kultury. Stan zatrudnienia w placówce na dzień 31 grudnia 

2020 r. wynosił 21 osób (w tym: 3 pracowników administracyjnych, 10 pracowników 

merytorycznych, 6 pracowników obsługi technicznej). W 2020 roku pracownicy Łukowskiego 

Ośrodka Kultury przygotowywali i realizowali z zachowaniem odpowiedniego poziomu 

artystycznego, merytorycznego oraz organizacyjnego imprezy zarówno w obiektach Ośrodka, 

jak również w innych miejscach na terenie Łukowa. Były to m.in. wernisaże, koncerty, 

konkursy wokalne, literackie, recytatorskie i plastyczne, warsztaty, spektakle filmowe, 

spotkania tematyczne i inne. Mimo lockdownu Łukowski Ośrodek Kultury nie zamknął się na 

potrzeby mieszkańców, tworząc projekt „Ł’OK poleca w sieci”. Oferta online - zróżnicowana 

tematycznie - skierowana była do każdej grupy wiekowej. Miejscem świadczenia wydarzeń 

kulturalnych wewnątrz siedziby ŁOK była m.in. Sala Widowiskowa, Galeria PROwizorium, 

Kino Łuków , a nawet ogrodzenie Ośrodka od strony ul. Browarnej jako miejsce wystaw 

plenerowych, tzw. „przechodnich”. ŁOK administrował także amfiteatrem w parku miejskim 

przy ul. Warszawskiej i Rogalińskiego. W tym ostatnim miejscu w 2020 r. odbywały się także 

wydarzenia organizowane przez organizacje, stowarzyszenia, instytucje miejskie oraz 

powiatowe. Łukowski Ośrodek Kultury organizował także wydarzenia i przedsięwzięcia 

o charakterze kulturalnym w innych częściach miasta. 

 

10.3.1. Sekcje artystyczne, zespoły 

 

Łukowski Ośrodek Kultury jest miejscem tworzącym warunki do rozwoju, aktywności 

kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowania sztuką. 

Najważniejsze zadania i cele działalności placówki to rozpoznawanie, rozbudzanie 

i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców. Priorytetem działania 

ŁOK jest także edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, kształtowanie nawyków 

mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu 

wolnego. W nawiązaniu do powyżej wymienionych założeń, w ŁOK w 2020 roku 

funkcjonowały: Teatr Poezji ŁOK, Teatr TŁOK, Fabryka Piosenki ŁOK, Warsztaty plastyczne 



72 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Łukowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Dance Faktory 

(zajęcia taneczne), Studio Edukacji Muzycznej. 

 

Na wyróżnienie spośród powyższych przedsięwzięć zasługuje m.in. Łukowski Uniwersytet 

Trzeciego Wieku, który stanowi grupa seniorów, która w roku akademickim 2019/2020 liczyła 

105 słuchaczy. Uczęszczający do ŁUTW brali udział różnorodnych, odbywających się 

sukcesywnie zajęciach z zakresu ruchowego, kół zainteresowań, sztuki, itp. Oprócz zajęć 

prowadzonych regularnie w roku 2020, seniorzy zrzeszeni w Uniwersytecie mieli możliwość 

wzięcia udziału w wyjazdach, imprezach plenerowych, czy też warsztatach profilaktycznych. 

Łukowski Uniwersytet Trzeciego Wieku wziął także udział w 16. Wojewódzkim Przeglądzie 

Rękodzieła i Twórczości Plastycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych. 

 

Z Łukowskim Ośrodkiem Kultury od lat związane są również różne zespoły muzyczne, które 

mają w Ośrodku swoje miejsce prób oraz uczestniczą w wielu organizowanych przez ŁOK 

imprezach stacjonarnych i plenerowych. Są to: ŁOK’ej BAND, Towarzystwo Muzyczne im. 

Antoniego Próchniewicza w Łukowie, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy”, 

a także zespół Łukband. 

 

10.3.2. Dotacje i programy, budżet 

 

Łukowski Ośrodek Kultury w 2020 roku zakupił szereg nowych sprzętów, niezbędnych do 

realizacji wydarzeń artystycznych, edukacyjnych i kulturalnych poza budynkiem Ośrodka. 

Zakupione zostały m.in. zestaw nagłośnieniowy, telebim oraz mobilna scena umożliwiające 

organizację i nagłośnienie profesjonalnych koncertów plenerowych. Ponadto posiadanie 

telebimu wzbogaciło ofertę kulturalną o wydarzenia, które były dostępne dla większej liczby 

osób (aktualna liczebność w sali widowiskowej ośrodka to 180 miejsc) i pozwoliły dotrzeć z tą 

ofertą do nowych odbiorców spoza Łukowa. Zakupy ww. sprzętu dofinansowane zostały ze 

środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

ŁOK realizował także zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. W okresie 

pandemii i tzw. lockdownu stworzone zostały propozycje kulturalne działań on-line, które 

zaczęły funkcjonować jako projekt „Ł’OK poleca w sieci”. Oferta on-line skierowana była do 

każdej grupy wiekowej i jest kontynuowana także w 2021 roku. 

 

Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa Łukowski Ośrodek Kultury otrzymał 

dofinansowanie do wynagrodzeń z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie ze Środków 

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w następstwie wystąpienia COVID-19. 

Dofinansowanie otrzymano za miesiąc sierpień, wrzesień, październik w wysokości 25 708,50 

zł. Ponadto placówka otrzymała pomoc publiczną z ZUS związaną z epidemią COVID-19 

w postaci zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek w wysokości 71 554,73 zł. 

Zwolnienie obejmowało miesiące: marzec, kwiecień, maj, listopad 2020 r. 
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Szczegółowe podsumowanie finansowe Łukowskiego Ośrodka Kultury dostępne jest 

w Sprawozdaniu z działalności Łukowskiego Ośrodka Kultury za 2020 rok. Niemniej 

przychody placówki ukształtowały się na poziomie 1 926 506,84 zł (wykonanie 89,07% wobec 

planowanej kwoty 2 162 900 zł), a koszty na poziomie 1 917 133,14 wobec planowanych 2 162 

900,67 zł (wykonanie w wysokości 88,64%). 

 

10.4. Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji funkcjonował to jednostka budżetowa miasta odpowiedzialna m.in. 

za organizację imprez w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz imprez rekreacyjnych 

i rozrywkowych, a także administrowanie obiektów sportowo-rekreacyjnych i zapewnienie 

merytorycznej pomocy i wspieranie oddolnych, społecznych inicjatyw w dziedzinie sportu 

i rekreacji. Na dzień 31 grudnia 2020 r. w ramach umowy o pracę zatrudnionych było w OSiR 

ogółem 37 pracowników (33 etaty). Ponadto w ciągu roku zatrudniane były osoby na umowę 

zlecenie (m.in. ratownicy sezonowi, obsługa obiektów, osoby do prac porządkowych). Ponadto 

w ramach projektu „Trener Osiedlowy 2020” realizowanego wspólnie z Miejską Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na umowę zlecenie zatrudnionych było 6 osób. 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji administrował w 2020 r. następującymi obiektami: 

 Pływalnią Letnia „Delfin” przy ul. Browarnej 63 wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

i administracyjną, o łącznej powierzchni 1,66 ha, z której w ciągu roku skorzystało 

42 432 osób; 

 gruntami przy ul. Browarnej 65; 

 Pływalnią Krytą „Delfinek” przy ul. Siedleckiej 56A, z której w ciągu 2020 r. 

skorzystało 24 208 osób; 

 Stadionem Miejskim „Orlęta” przy ul. Warszawskiej 15 o powierzchni 2,93 ha, na 

którym odbywały się mecze ligowe i treningi; 

 Kompleksem Rekreacyjnym „Zimna Woda” przy ul. Wypoczynkowej, o powierzchni 

45,89 ha (ze względu na prowadzoną inwestycję związaną z modernizacją obiektu 

w roku 2020 nie było możliwe funkcjonowanie kąpieliska); 

 boiskami treningowymi oraz kortami tenisowymi nad rzeką Krzną, o powierzchni 

4,07 ha, które były nieodpłatnie udostępniane na treningi dla osób indywidualnych, 

klubów sportowych oraz mecze ligowe. Z kortów w ciągu roku skorzystało ok. 2500 

osób. 

 boiskiem wielofunkcyjnym przy zbiegu ulic Michała Wołodyjowskiego i Franciszka 

Wilczyńskiego (o powierzchni 0,28 ha). 

 

Ponadto OSiR na podstawie porozumienia z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska Urzędu Miasta w Łukowie administrował boiskiem treningowym przy rzece Krzna 

o powierzchni ok. 1 ha. OSiR w 2020 r. administrował także 30 tablicami i 15 słupami 

ogłoszeniowymi zlokalizowanymi na terenie miasta. Pracownicy jednostki zajmowali się także 

konserwacją boisk „Orlik” przy Szkołach Podstawowych nr 2, 3, 4 oraz 5 stanowiących 
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własność miasta. Łączna powierzchnia gruntów i nieruchomości administrowanych przez 

Ośrodek na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 55,53 ha. 

 

Odrębną działalnością Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie jest propagowanie wiedzy, 

wartości i nawyków sportowych oraz rekreacyjnych. Od 2009 roku jednostka jest 

koordynatorem prowadzonego wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych projektu profilaktycznego „Trener Osiedlowy”. W ramach tego projektu zajęcia 

dziećmi z i młodzieżą prowadzone były w 2020 r. na osiedlach mieszkaniowych na terenie 

miasta, skupiając w ciągu 10 miesięcy około 800 osób w wieku od 7 do 16 lat. 

 

Dodatkowo dla zapewnienia właściwej pomocy merytorycznej i wspierania oddolnych 

inicjatyw społecznych w dziedzinie sportu i rekreacji w OSiR funkcjonował Zespół Wspierania 

Inicjatyw Społecznych (dawniej Biuro Obsługi Sportu). Realizując swoje działania statutowe 

jednostka współpracowała z wieloma stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, 

instytucjami i innymi podmiotami oraz osobami. W ciągu 2020 r. organizowano także imprezy 

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, a także imprezy rekreacyjne i rozrywkowe. 

Mimo iż z powodu epidemii koronawirusa część wydarzeń musiała zostać odwołana, udało 

przeprowadzić się część inicjatyw (m.in. cykl zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych, 

rozgrywki Łukowskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej pod patronatem Burmistrza Miasta Łuków). 

 

10.5. Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka 

Sienkiewicza w Łukowie 

 

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie w 2020 r. 

była ograniczona z uwagi na obostrzenia związane z panującą epidemią koronawirusa SARS-

CoV-2. Od 14 marca 2020 r. do końca roku kalendarzowego biblioteka była czasowo 

nieczynna, bądź pracowała w trybie ograniczeń dla czytelników. Funkcjonowanie placówki 

regulowały zarządzenia dyrektora sporządzone w oparciu o obowiązujące Rozporządzenia 

Rady Ministrów, Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, komunikaty Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego oraz wytyczne Biblioteki Narodowej. 

 

W ciągu roku odnotowano dwa okresy całkowitego zamknięcia biblioteki: od 14 marca do 

12 maja i od 7 do 28 listopada 2020 r. W tym czasie we wszystkich agendach bibliotecznych 

wykonano wiele prac technicznych dotyczących m.in. porządkowania zbiorów, prasy, 

przeprowadzono inwentaryzację księgozbioru w Filii nr 3, ubytkowano książki wycofane. 

Pracownicy placówki uczestniczyli także w tym czasie w licznych szkoleniach online 

i webinarach organizowanych w ramach różnych projektów oraz wydawnictwa. Wzięli m.in. 

udział w XI Kongresie Bibliotek „Dzieje się!”. 

 

Poza okresami całkowitego zamknięcia, Miejska Biblioteka Publiczna funkcjonowała w trybie 

ograniczeń dla czytelników. Ograniczenia polegały na kontakcie czytelników z bibliotekarzami 

e-mailowo, telefonicznie. Czytelnicy otrzymywali ksero lub skany potrzebnych materiałów. 

W przypadku wypożyczalni opracowano i wdrożono procedury bezpieczeństwa (m.in. 
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poddawanie książek 7-dniowej kwarantannie, dezynfekcję powierzchni, zapewnienie środków 

ochrony osobistej pracownikom biblioteki), które otrzymały pozytywną opinię sanepidu. 

W celu rekompensaty ograniczeń zniesiono limit wypożyczeń i przedłużano okresy 

wypożyczenia. Realizowano też usługę „Książka na telefon” polegającą na dostarczaniu 

książek do domu seniorom powyżej 70. roku życia. Zainteresowanym czytelnikom 

umożliwiono korzystanie z zasobów książkowych poprzez bezpłatną aplikację Legimi. Ponadto 

pracownicy biblioteki głównej i filii promowali czytelnictwo m.in. w mediach 

społecznościowych placówki. Przygotowywano materiały audiowizualne zachęcające do 

sięgania po książki, promowano literaturę związaną z różnymi świętami przypadającymi 

w danym dniu. 

 

Natomiast w okresie przedpandemicznym realizowano m.in. spotkania autorskie oraz 

Dyskusyjnego Klubu Książki, lekcje biblioteczne, akcje społeczne, zajęcia edukacyjne dla 

dzieci, promowano także zbiory biblioteczne. W czasie panującej epidemii udało się natomiast 

zorganizować akcję „Narodowego Czytania” (3 września 2020 r, impreza plenerowa w parku 

miejskim), a także projekt „Patriotyzm na co dzień - Łuków 2020” (okres realizacji maj - 

listopad, partnerzy: Stowarzyszenie Alternatywa dla Łukowa, Komenda Hufca ZHP 

w Łukowie).  

 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zbiory biblioteki głównej oraz trzech filii liczyły 94 527 

woluminów. W ciągu roku placówka pozyskała 2495 woluminów m.in. zakupując je ze 

środków własnych, z funduszy Powiatu Łukowskiego oraz w ramach realizacji programu 

Biblioteki Narodowej. Biblioteka otrzymywała także dary książkowe od instytucji, fundacji, 

wydawnictw, autorów publikacji, a także czytelników (łącznie 709 woluminów). Natomiast 

statystyki związane z udostępnianiem pozycji czytelnikom przedstawia tabela poniżej: 

 

Statystyka Ilość osób 

liczba czytelników zarejestrowanych w ciągu roku: 4303 

liczba odwiedzin w wypożyczalniach: 32776 

liczba wypożyczonych książek i czasopism na zewnątrz: 69199 

liczba wypożyczonych audiobooków: 505 

 

Tabela 22. Wypożyczenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie (wraz z filiami) w 2020 r. 

Źródło: opracowanie MBP w Łukowie. 

 

11. Rada Miasta Łuków 
 

Rada Miasta to oprócz burmistrza jeden z organów Miasta Łuków, stanowiący m.in. prawo 

lokalne. W 2020 r. na rzecz Miasta pracowało 21 radnych, reprezentujących 3 kluby radnych. 

Oprócz posiedzeń zwanych Sesjami, radni uczestniczyli także w posiedzeniach komisji Rady 

Miasta. 
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11.1. Skład Rady Miasta 

 

Skład Rady Miasta Łuków w 2020 r. przedstawia tabela poniżej: 

 

LP Imię i nazwisko Uwagi 

1 Krzysztof Okliński Przewodniczący Rady Miasta 

2 Urszula Chruściel Wiceprzewodnicząca Rady od 24.09.2020 r. 

3 Przemysław Suchodolski Wiceprzewodniczący Rady 

4 Leonard Baranowski  

5 Łukasz Bober  

6 Zygmunt Celiński  

7 Mariusz Chudek  

8 Robert Dołęga  

9 Artur Gałach  

10 Grzegorz Gomoła  

11 Krzysztof Jodełko  

12 Henryk Lipiec  

13 Maciej Nurzyński  

14 Jarosław Okliński Wiceprzewodniczący Rady do 24.09.2020 r. 

15 Arkadiusz Pogonowski  

16 Mateusz Popławski  

17 Maria Pszczółkowska  

18 Ewa Rybicka-Sicińska  

19 Andrzej Skwarek  

20 Ryszard Smolarz  

21 Przemysław Wereszczyński  

 

Tabela 23. Skład Rady Miasta Łuków w 2020 r. Źródło: opracowanie własne. 

 

11.2. Ilość posiedzeń Rady Miasta w 2020 r. 

 

Ewenementem w historii samorządu w Łukowie było wprowadzenie z powodów 

epidemicznych możliwości obradowania z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej „na odległość”. Mimo panującej w 2020 r. epidemii koronawirusa, radni miejscy 

spotykali się na 15 posiedzeniach - Sesjach Rady Miasta Łuków45, na których podjęli 108 

uchwał. Wykaz uchwał podjętych przez Radę Miasta wraz ze wskazaniem organu 

odpowiedzialnego za ich wykonanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Raportu. 

 

12. Inwestycje miejskie 
 

                                                           
45 Sesja nr XIX w dniu 30 stycznia; Sesja nr XX w dniu 27 lutego; Sesja nr XXI w dniu 30 marca; Sesja nr XXII 

w dniu 23 kwietnia; Sesja nr XXIII w dniu 28 maja; Sesja nr XXIV w dniu 25 czerwca; Sesja nr XXV w dniu 9 

lipa (absolutoryjna); Sesja nr XXVI w dniu 31 lipca; Sesja nr XXVII w dniu 31 sierpnia; Sesja nr XXVIII w dniu 

24 września; Sesja nr XXIX w dniu 12 października; Sesja nr XXX w dniu 29 października; Sesja nr XXXI w 

dniu 6 listopada; Sesja nr XXXII w dniu 26 listopada; Sesja nr XXXIII w dniu 17 grudnia (budżetowa). 
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W 2020 r. na terenie miasta realizowane były inwestycje koordynowane i nadzorowane m.in. 

przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta. Zestawienie inwestycji przedstawia tabela poniżej: 

 

LP Nazwa zadania inwestycyjnego Opis Koszt 

1. Budowa ul. Rurowej w m. Łuków 
Dokumentacja projektowa na budowę ulicy Rurowej wraz z budową 

przepompowni wód deszczowych dla systemu kanalizacji 

deszczowej w ww. ulicy. 

188 895 zł 

2. 
Budowa trzech kładek pieszych nad rzeką 

Krzną w m. Łuków 

Częściowe wykonanie robót budowlanych, zaplanowanych do 

realizacji w 2020 r. W I połowie 2021 roku dokonano odbioru 

końcowego inwestycji. 

153 882 zł 

3. 
Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. 

Laskowskiego i ul. Prusa w Łukowie 

W związku z odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego z winy 

Wykonawcy zadanie nie zostanie zrealizowane 
0 zł 

4. Budowa ulicy Sosnowej w m. Łuków Dokumentacja techniczna 45 150 zł 

5. Budowa ulicy Tartacznej w m. Łuków Dokumentacja techniczna 34 000 zł 

6. 

Budowa ulic pomiędzy ulicami: 

Wereszczakówny, Zagrodową i Alejami 

Kaczorowskiego w m. Łuków 

Kontynuacja zadania z 2020 r. 188 895 zł 

7. 

Budowa ulic pomiędzy Alejami 

Kaczorowskiego i ul. Zagrodową w m. 

Łuków 

Opracowanie dokumentacji technicznej 49 999 zł 

8. 

Przebudowa ulic miejskich: ul. 

Laskowskiego (102424L), ul. Kanałowa 

(102396L), ul. Pastewnik (102450L) w 

m. Łuków 

Częściowe wykonanie robót budowlanych związanych z 

przebudową ulic miejskich 
423 260 zł 

9. 
Przebudowa ul. Browarnej (102361L) w 

m. Łuków 

Częściowe wykonanie robót budowlanych związanych z 

przebudową ulicy 
370 440 zł 

10. 
Budowa wraz z przebudową ul. 

Zaokręgiem (102529L) w m. Łuków 

Częściowe wykonanie robót budowlanych związanych z 

przebudową ulicy oraz koszty prowadzenia budowy 
40 016 zł 

11. Budowa ul. Podgórnej w m. Łuków Realizacja zadania przewidziana do wykonania w 2021 r. 0 zł 

12. Budowa ul. Królik w m. Łuków Realizacja zadania przewidziana do wykonania w 2021 r. 0 zł 

13. 
Zagospodarowanie terenu Placu 

Narutowicza w Łukowie 
Opracowanie dokumentacji technicznej 103 566 zł 

14. 
Termomodernizacja budynku Szkoły 

Podstawowej Nr 5 w Łukowie 

Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji powykonawczej 

zawierającej wyliczenie wartości wskaźników rezultatu dla projektu, 

pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w 

Łukowie”. Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie. 

1 424,34 zł 

15. 
Przebudowa Sali gimnastycznej przy 

Szkole Podstawowej Nr 2 w Łukowie 
Wykonanie dokumentacji projektowej 36 900 zł 

16. 

Rozbudowa budynku dydaktycznego 

Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie o 

windę dla osób niepełnosprawnych 

Zadanie wykonano w zaplanowanym zakresie 390 607,32 zł 

17. 
Budowa żłobka miejskiego przy ul. 

Piłsudskiego w Łukowie 

Dokumentacja techniczna żłobka (44 900 zł) oraz roboty budowlane 

wraz z kosztem nadzoru inwestorskiego oraz kosztem związanym z 

prowadzeniem procesu budowlanego (2 151 048,46 zł) 

2 478 561,84 

zł 

18. 
Budowa sieci wodociągowej w ulicy 

Zacisze w m. Łuków 
Wykonanie dokumentacji 188 895 zł 

19. Eko-energia w Mieście Łuków 
Realizacja uzależniona od przyznania dofinansowania na wykonanie 

instalacji fotowoltaicznych. 
0 zł 

20. 
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. 

Warszawskiej w Łukowie 

Realizacja zadania ze względu na treść decyzji GDDKiA oddział 

Lublin połączona z modernizacją sieci realizowaną przez PGE 

Dystrybucja S.A. Z uwagi na opóźnienia w opracowaniu 

dokumentacji przez PGE brak realizacji zadania inwestycyjnego 

0 zł 
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21. 

Budowa i rozbudowa oświetlenia 

ulicznego w Łukowie w ulicach: 

Lewoncewicza, Graniczna, Tartaczna, 

Przemysłowa, Rodzinna. 

Wykonanie robót budowlanych związanych budową i rozbudową 

oświetlenia ulicznego oraz wynagrodzenie za pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru dla zadania 

82 200 zł 

22. 

Modernizacja instalacji oświetlenia 

ulicznego w Łukowie na 

energooszczędne 

Zapłata za wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji 

projektu przy udziale dofinansowania ze środków zewnętrznych 

oraz własnych Miasta Łuków 

2 444 741,83 

zł 

23. 

Budowa infrastruktury technicznej na 

potrzeby uzbrojenia terenu 

inwestycyjnego przy ul. Strzelniczej w m. 

Łuków 

Czynności geodezyjne - wytyczenie obiektu budowlanego (zbiornik 

retencyjno+chłonno/odparowujący) stanowiącego element 

zaprojektowanej infrastruktury technicznej wraz z pełnieniem 

obowiązków kierownika budowy przy rozpoczęciu procesu 

budowlanego 

4 599,90 zł 

24. 

Rewitalizacja zdegradowanego obszaru 

miasta Łuków - Zalew Zimna Woda oraz 

budowa infrastruktury na cele społeczne 

1. Roboty budowlane związane z przebudową kolizji linii nN i SN 

wraz z budową infrastruktury (87 802,73 zł); 

2. Rozbiórki budynku stacji uzdatniania wody, budynku 

handlowego, naziemnego zbiornika wody zimnej oraz podziemnego 

zbiornika wody (100 860 zł); 

3. opłata za dzienniki budowy (32 zł) 

4. Budowa ogrodzenia kompleksu boisk sportowych na terenie 

zalewu (99 208,68 zł) 

287 903,41 zł 

25. 

Odnowa zdegradowanej przestrzeni 

miejskiej prowadząca do rozwiązania 

zdiagnozowanych problemów 

społecznych w mieście Łuków 

Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim. 

Częściowe wykonanie robót budowlanych (budowy wiaty z 

infrastrukturą, instalacji elektroenergetycznej - zasilania oświetlenia 

ścieżki rowerowej, linii kablowej zasilającej budynki sanitarne, 

instalacji elektrycznych, teletechnicznych, budowy wewnętrznych 

dróg dojazdowych, parkingów i ciągów komunikacyjnych, zasilanie 

wyciągu nart wodnych z przebudową stacji transformatorowej, 

przebudowy budynku świetlico-stołówki i budynku magazynowego: 

hangaru 

11 540 397,27 

zł 

26. 
Budowa Otwartej Strefy Aktywności 

przy ul. 700-lecia w Łukowie 
Roboty budowlane na placu zabaw 119 900 zł 

27. 
Budowa Otwartej Strefy Aktywności 

przy ul. Stawki w Łukowie 
Roboty budowlane na placu zabaw 123 000 zł 

28. 
Budowa Otwartej Strefy Aktywności na 

os. Leona Klimeckiego w Łukowie 

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni, 

urządzeń komunalnych, ogrodzenie i oświetlenie terenu 
278 096 zł 

 

Tabela 24. Wykaz inwestycji realizowanych bądź koordynowanych przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta w 2020 r. Źródło: 

opracowanie własne. 

 

13. Promocja miasta, współpraca krajowa i międzynarodowa 
 

Podmiotem odpowiedzialnym za promocję Miasta Łuków w 2020 r. był Wydział Promocji 

Urzędu Miasta Łuków i wyodrębniony z niego 23 maja 2020 r. Referat Promocji. Działania 

samorządu w tej materii podzielono na IV filary obejmujące współpracę z instytucjami 

zewnętrznymi w zakresie promocji, współpracę zagraniczną, prowadzenie polityki 

informacyjnej miasta oraz realizację pozostałych inicjatyw w dziedzinie promocji.46  

 

Z uwagi na obostrzenia epidemiczne, część zadań (głównie imprez organizowanych bądź 

współorganizowanych przez Wydział) nie została zrealizowana47, jednakże pozostałe prace 

                                                           
46 Z Informacją o planowanych działaniach podejmowanych w ramach promocji miasta zapoznała się w 2020 r. 

Rada Miasta Łuków na XXIII Sesja w dniu 28 maja 2020 r. Plan dostępny jest m.in. w portalu eSesja pod adresem: 

lukow.esesja.pl/zalaczniki/80680/informacja-o-planowanych-dzialaniach-podejmowanych-w-ramach-promocji-

miasta_734823.pdf [dostęp z dn. 19.05.2021 r.] 
47 Więcej informacji na ten temat przedstawiono w rozdziale 15 niniejszego Raportu. 
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prowadzone były na bieżąco. Miasto na bieżąco prowadziło swoją politykę informacyjną, 

współpracowało z podmiotami podległymi oraz podmiotami zewnętrznymi, zaś w Wydziale 

prowadzone były prace koordynacyjne dotyczące opracowania Strategii Rozwoju 

Ponadlokalnego na lata 2020-2030. 

 

Samorząd mimo oczywistych przeszkód podtrzymywał także w 2020 r. kontakty zagraniczne. 

Uczczono m.in. 20-lecie współpracy z Tõrvą w Estonii, rozsyłano także listy gratulacyjne 

dotyczące rozstrzygnięć w wyborach samorządowych we Francji i na Ukrainie, czy też świąt 

państwowych w państwach zagranicznych. Na prośbę zaineresowanych podmiotów, 

wystosowano też m.in. zapytania dotyczące współpracy między przedsiębiorcami i warunkami 

prowadzenia biznesu za granicą. 

 

14. Przedsiębiorczość w mieście 
 

W Łukowie w 2020 r. działało około 2000 firm, głównie z sektora produkcji oraz usług. 

Specjalnym miejscem dla inwestorów była zlokalizowana przy ul. Strzelniczej 13-hektarowa 

Podstrefa Łuków, będąca częścią Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-

PARK WISŁOSAN”. Według danych z Centrum Obsługi Inwestora w 2020 r. teren ten był w 

pełni wykorzystany przez przedsiębiorstwa. Ponadto w 2020 r. zakończyła się trwałość 

projektu: „Promocja Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”. 

 

Centrum Obsługi Inwestora od 23 maja 2020 r. stanowi integralną część Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Łuków. Do podstawowych 

zadań COI należy m.in. udzielanie informacji dotyczących możliwości inwestowania 

w Łukowie zainteresowanym osobom i instytucjom. COI współpracuje z Agencją Rozwoju 

Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Lubelskiego oraz innymi podmiotami w zakresie promocji terenów inwestycyjnych, zajmuje 

się także opracowywaniem ofert inwestycyjnych oraz materiałów promocyjnych 

i informacyjnych dotyczących terenów inwestycyjnych w Łukowie.  

 

W 2020 r. COI udzieliło pięciu odpowiedzi dotyczących terenów inwestycyjnych na terenie 

miasta, ponadto w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej oraz zmodernizowania 

procedur obsługi inwestora, przystąpiono do projektu „Standardy Obsługi Inwestora 

w Województwie Lubelskim”, którego pierwszym krokiem realizacji było wypełnienie ankiety 

o atrakcyjności inwestycyjnej Łukowa. 

 

15. Pandemia koronawirusa SARS-CoV2 
 

Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2, która pojawiła się w 2020 roku, to jedno 

z najpoważniejszych i największych wyzwań, z jakimi musiały się zmierzyć jednostki 

samorządu terytorialnego w swojej 30-letniej historii. Pojawienie się obostrzeń, zakazów 

i rygorów znacząco zmieniło codzienne funkcjonowanie Miasta i jego organów, spowodowało 

także implikacje finansowe oraz społeczne. Epidemia wpłynęła także na procesy gospodarcze 
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zachodzące na terenie Miasta, sposoby organizowania pracy i edukacji, a także codzienne 

nawyki oraz zwyczaje. 

 

Obowiązujący na terenie Miasta w 2020 r. stan epidemii przyniósł przede wszystkim 

konsekwencje finansowe w postaci m.in. mniejszych niż planowano wpływów z tytułu udziału 

w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wpływy z tego tytułu były mniejsze w stosunku 

do planu o kwotę 828 047 zł. Pomimo tego, burmistrz Łukowa oraz Rada Miasta Łuków podjęli 

inicjatywy mające na celu poradzenie sobie ze skutkami zaistniałej sytuacji. 

 

Miasto Łuków w ciągu roku dwukrotnie udzieliło wsparcia finansowego Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łukowie, będącemu miejscem w którym 

podejmowane było leczenie nowej choroby, jaką jest COVID-19. Łączna kwota wsparcia 

jednostki medycznej wyniosła ponad 155 tys. zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu 

medycznego oraz środków ochrony dla personelu medycznego. W początkowej fazie 

zagrożenia koronawirusem samorząd podjął także akcję rozdawania mieszkańcom Łukowa 

bezpłatnych maseczek ochronnych, angażując w to na zasadzie wolontariatu pracowników 

Urzędu Miasta, radnych miejskich oraz mieszkańców. Na potrzeby miejskich placówek 

oświatowych zakupiono również płyny do dezynfekcji z przeznaczeniem na dezynfekcję miejsc 

użyteczności publicznej takich jak ławki i przystanki, na których rozprzestrzeniać mogą się 

cząsteczki wirusa.  

 

Epidemia koronawirusa wymusiła konieczność zachowania dystansu społecznego, wobec 

czego w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych zastosowano po raz pierwszy system pracy 

zdalnej przez zatrudnionych w tych miejscach pracowników. Równolegle na mocy 

ogólnokrajowych przepisów zawieszono tymczasowo funkcjonowanie miejskich placówek 

oświatowych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, świetlic środowiskowych oraz 

działających w mieście klubów seniora; odwołano planowane do realizacji imprezy kulturalne, 

rozrywkowe i sportowe. Zamknięte fizycznie placówki oświatowe realizowały program 

nauczania w oparciu o lekcje zdalne i system pracy zdalnej. Drogą elektroniczną odbywała się 

również rekrutacja do miejskich szkół i przedszkoli. 

 

Ponadto w obawie o rozprzestrzenianie koronawirusa za pomocą dotyku, podjęto decyzje 

o niepobieraniu opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Łukowie, gdzie wiele 

osób dotyka urządzeń służących do uiszczania opłaty za parking. Ograniczone zostało 

funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łukowie, który 

odbierał niemożliwe do segregowania w sposób konwencjonalny odpady jedynie 

w wyjątkowych sytuacjach48. Dodatkowo w celu ograniczania potencjalnych ognisk 

koronawirusa SARS-CoV-2, na mocy odgórnych obostrzeń, czasowo wyłączone z użytkowania 

zostały miejskie place zabaw i tereny parkowe, zawieszono także handel na targowisku 

miejskim przy ul. Prusa. 

                                                           
48 Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie pracowało poza tym w normalnym trybie, 

tj. nie był zagrożony odbiór odpadów komunalnych oraz ścieków, a także doprowadzanie wody mieszkańcom. 

Ponadto podczas epidemii nie było zagrożenia jeśli chodzi o dostawy energii cieplnej produkowanej 

w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łukowie. 
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W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną władze miasta opracowały także pakiet 

wsparcia dla przedsiębiorców pozbawionych dochodów, a zmuszonych ponosić koszty 

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy zawiesili swoją 

działalność, mogli zostać zwolnieni z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

otrzymali też możliwość odroczenia terminu płatności bądź rozłożenia na raty płatności 

należności bieżącej lub/i zaległości wobec Miasta na okres od 3 do 6 miesięcy.  

 

Kolejnym aspektem świadczącym o reakcji Miasta na zaistniałą sytuację była akcja 

informacyjna dotycząca nowego zagrożenia. Na słupach oraz tablicach ogłoszeniowych 

pojawiły się informacje o koronawirusie, udostępniono też niezbędne numery telefonów, pod 

którymi pomoc mogli uzyskać mieszkańcy. Dzięki porozumieniu z Łukowską Spółdzielnią 

Mieszkaniową, na klatkach schodowych bloków wielorodzinnych na osiedlach 

mieszkaniowych pojawiły się plakaty z numerami telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej, Oddziału Zakaźnego SP ZOZ w Łukowie, a także Urzędu Miasta 

i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto informacje te widniały na terenie wspólnot 

mieszkaniowych, których administratorem jest Zakład Gospodarki Lokalowej w Łukowie. 

Plakaty były też możliwe do pobrania ze strony internetowej Urzędu, a w początkowej fazie 

zagrożenia koronawirusem służby miejskie rozpowszechniały komunikaty głosowe 

o konieczności pozostania w domu i unikania skupisk ludzkich. Ponadto Miasto w trosce 

o zdrowie i bezpieczeństwo klientów, jak również pracowników tutejszego Urzędu zachęcało 

w 2020 r. mieszkańców do załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną bądź 

telefoniczną. Sugerowane było także dokonywanie wszelkich opłat poprzez bankowość 

elektroniczną. 

 

W związku z ogłoszeniem w 2020 r. stanu epidemii wywołanego koronawirusem SARS-CoV-

2, samorząd miejski podjął także próby dotarcia do osób wymagających szczególnego wsparcia 

- również psychologicznego - tj. seniorów, a także najmłodszych mieszkańców miasta. Osoby 

wymagające pomocy chociażby w organizacji zakupów, bądź pragnące bezinteresownie 

pomagać potrzebującym, mogły liczyć na pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Łukowie. Pracownicy MOPS podejmowali również inne działania profilaktyczne 

i pomocowe. Pomoc ta była wskazana szczególnie osobom przebywającym w warunkach 

kwarantanny domowej oraz starszym, samotnym, niepełnosprawnym. Pracownicy Ośrodka 

organizowali pomoc w formie zakupu i dostarczenia lekarstw, produktów żywnościowych. 

Udzielili pomocy 33 osobom. Nawiązana została także współpraca z policją, Wojskami Obrony 

Terytorialnej i wolontariuszami. Pracownicy pełnili dyżury umożliwiające osobom 

potrzebującym pomocy nawiązanie kontaktu z Ośrodkiem, odbierali zgłoszenia o pomoc 

przekazywane z aplikacji „Kwarantanna Domowa”. Udzielali informacji dotyczących 

możliwości uzyskania wsparcia psychologicznego. Ponadto MOPS od 20 października 2020 r. 

realizował program „Wspieraj Seniora”, który zakładał pomoc osobom w wieku powyżej 70 lat 

w dostarczaniu zakupów do domu, aby ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych 

z domu podczas pandemii. Pracownicy socjalni robili zakupy i dostarczali do domu 4 osobom, 

które zgłosiły chęć skorzystania z tej pomocy. Koszty zakupów pokrywali seniorzy. 
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Rok 2020 był czasem wyjątkowo trudnym także dla organizacji pozarządowych. Wprowadzony 

20 marca 2020 r. stan epidemii mocno ograniczył możliwość realizacji zadań publicznych 

związanych z kulturą, sportem i turystyką, pomocą społeczną. Tym samym, chcąc maksymalnie 

zwiększyć szansę organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych Miasto Łuków 

podjęło działania w tym kierunku polegające na wdrożeniu jak największej liczby zadań 

o charakterze uproszczonym, działając na podstawie art. 19a. Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie. Dzięki takiemu rozwiązaniu, to organizacje dostały możliwość 

zgłaszania swoich pomysłów i inicjatyw, bez potrzeby ogłaszania otwartego konkursu ofert. 

Podmioty te dawały tym samym gwarancję wykonania danego zadania publicznego. Ponadto 

należy zauważyć, że zaproponowany tryb współpracy i realizacji zadań przez wspomniane 

„małe granty” ma swoje ograniczenia. Czas realizacji zadania nie może w tym przypadku 

przekroczyć 90 dni, a dotacja nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł. 

 

Od marca 2020 r. wprowadzono rozwiązania umożliwiające szkołom oraz przedszkolom pracę 

w zmienionych warunkach kształcenia, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. Przez pewien okres czasu zostały wstrzymane zajęcia dodatkowe i specjalistyczne 

wymagające bezpośredniego kontaktu z uczniem. Duży wpływ na osiągnięcie średnich 

wynagrodzeń nauczycieli mają godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, 

które były w tym roku - ze względu na epidemię i zdalne nauczanie - ograniczone. Dodatkowo 

nauczyciele otrzymali we wrześniu podwyżki skutkujące podniesieniem kwoty średniego 

wynagrodzenia, które obecnie wynosi: dla nauczyciela stażysty 3537,80 zł, nauczyciela 

kontraktowego 3926,96 zł, nauczyciela mianowanego 5094,43 zł, nauczyciela dyplomowanego 

6509,55 zł. 

 

W 2020 r. z powodu epidemii koronawirusa nie zostało zrealizowanych część przedsięwzięć 

o charakterze promocyjnym. Miasto nie miało również możliwości uczestniczenia w innych 

inicjatywach, np. w centralnych uroczystościach związanych z 30-leciem funkcjonowania 

samorządu terytorialnego, bądź fizycznie uczestniczyć zebraniach Zarządu Związku Miast 

Polskich. Do Łukowa nie zawitały także m.in. delegacje miast partnerskich, jak również 

odwołane zostały zaplanowane wizyty władz miasta za granicą. Kontakty między samorządami 

ograniczone zostały do korespondencji drogą elektroniczną bądź pocztową. Ponadto z uwagi 

na ograniczenia w przemieszczaniu się, nie doszło do planowanego podpisania umowy 

o współpracy z miastem Sykkylven w Norwegii, do czego zobowiązała burmistrza Rada Miasta 

Łuków jeszcze w 2019 roku. 

 

Ponadto władze miasta nieustannie apelowały do mieszkańców o respektowanie przepisów 

i zaleceń wydawanych przez stronę rządową, a także o odpowiedzialne zachowanie m.in. 

podczas robienia zakupów w sklepach bądź aptekach. Jesienią, podczas II fali pandemii 

koronawirusa, w związku z zamknięciem cmentarzy przez Rząd, odkupiono część 

okolicznościowych kwiatów od miejscowych przedsiębiorców. Pomoc (np. zwolnienie 

przedsiębiorców z tzw. opłaty „korkowej”) była także realizowana po zakończeniu 2020 r. 

w miesiącach nie objętych już niniejszym Raportem. 
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16. Zakończenie 
 

 

 

Szanowni Państwo, 
 

Opracowany raport przedstawia podsumowanie działalności samorządu Miasta Łuków 

za 2020 rok. Umożliwia on obiektywną ocenę realizacji zadań wykonywanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego oraz daje możliwość analizy zmierzającej do podjęcia działań 

zapewniających w najbliższych latach zrównoważony rozwój Łukowa. 


