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Załącznik nr 1 do Raportu o stanie Miasta za 2020 r. 

 

LP Nr uchwały 
Data podjęcia 

uchwały 
Przedmiot uchwały 

Nazwa jednostki 

(organu) 

odpowiedzialnego 

za wykonanie 

uchwały 

Wykonanie uchwały 

1 XIX/157/2020 30 stycznia 2020 r. 
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Łuków na 

2020 rok. 

Przewodniczący 

Rady Miasta 
Uchwała zrealizowana 

2 XIX/158/2020 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Łuków w zakresie przebudowy ulicy Królik 

Przewodniczący 

Rady Miasta 
Uchwała zrealizowana 

3 XIX/159/2020 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie określenia kryteriów wraz z odpowiadającą im 

liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do 

szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym 

jest Miasto Łuków. 

Burmistrz Miasta Uchwała zrealizowana 

4 XIX/160/2020 30 stycznia 2020 r. 
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w 

Mieście Łuków na rok szkolny 2019/2020. 
Burmistrz Miasta Uchwała zrealizowana 

5 XIX/161/2020 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/122/2004 Rady 

Miasta Łuków z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie 

ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 

Burmistrz Miasta 
Uchwała zrealizowana -  

obowiązuje. 

6 XIX/162/2020 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani 

do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 

Burmistrz Miasta 
Uchwała zrealizowana - 

obowiązuje. 
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zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych. 

7 XIX/163/2020 30 stycznia 2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonej w Łukowie przy ul. Międzyrzeckiej Burmistrz Miasta Uchwała zrealizowana 

8 XIX/164/2020 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

położonych od południowo-wschodniej strony miasta 

Łuków 

Burmistrz Miasta 

W trakcie realizacji (trwa 

procedura sporządzania 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów położonych od 

południowo-wschodniej strony 

miasta Łuków) 

9 XIX/165/2020 30 stycznia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do 

sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w 

Łukowie przy ul. Warszawskiej, ul. Parkowej, ul. 

Browarnej, ul. Żelechowskiej i ul. Zapowiednik 

Burmistrz Miasta Uchwała zrealizowana 

10 XIX/166/2020 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Burmistrz Miasta * 

11 XIX/167/2020 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

 

Burmistrz Miasta 

 

* 

12 XX/168/2020 27 lutego 2020 r. 
w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Łuków na 2020 rok 

Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej 

RM Łuków oraz 

Burmistrz Miasta 

Uchwała zrealizowana 

13 XX/169/2020 27 lutego 2020 r. 

 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i 

Gospodarki Gruntami Rady Miasta Łuków na 2020 rok 

Przewodniczący 

Komisji FBPPiGG RM 

Łuków oraz Burmistrz 

Miasta 

Uchwała zrealizowana 
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14 XX/170/2020 27 lutego 2020 r. 

 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i 

Działalności Gospodarczej Rady Miasta Łuków na 

2020 rok 

Przewodniczący 

Komisji GKOŚiDG RM 

Łuków oraz Burmistrz 

Miasta 

Uchwała zrealizowana 

15 XX/171/2020 27 lutego 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, 

Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady 

Miasta Łuków na 2020 rok  

Przewodniczący 

Komisji ZPSiPP RM 

Łuków oraz Burmistrz 

Miasta 

Uchwała zrealizowana 

16 XX/172/2020 27 lutego 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Łuków na 

2020 rok 

Przewodniczący 

Komisji EKiS RM 

Łuków oraz Burmistrz 

Miasta 

Uchwała zrealizowana 

17 XX/173/2020 27 lutego 2020 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Burmistrza Miasta Łuków 

Przewodniczący 

Rady Miasta 
Uchwała zrealizowana 

18 XX/174/2020 27 lutego 2020 r. 

w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miasta 

Łuków na działkach 4341/17 i 4341/10 do kategorii 

dróg gminnych 
Burmistrz Miasta Uchwała zrealizowana 

19 XX/175/2020 27 lutego 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji 

celowej na zadania służące tworzeniu warunków dla 

rozwoju rodzinnych ogródków działkowych, 

określającego tryb postępowania, sposób jej 

rozliczania oraz kontroli wykonywania zadania” 

Burmistrz Miasta 

Uchwała zmieniona uchwałą 

XXII/184/2020 z dnia  

23 kwietnia 2020 roku. 

20 XX/176/2020 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 

Burmistrz Miasta Uchwała zrealizowana 

21 XX/177/2020 27 lutego 2020 r. 
w sprawie zmiany Statutu Zarządu Dróg Miejskich w 

Łukowie 
Burmistrz Miasta 

Rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Lubelskiego z dn. 

6 kwietnia 2020 r. (nr PN 

II.4131.143.2020) stwierdzające 
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nieważność uchwały w części 

obejmującej § 3 uchwały w 

brzmieniu: „podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego i”. 

Uchwała zrealizowana. 

22 XX/178/2020 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Burmistrz Miasta * 

23 XX/179/2020 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Burmistrz Miasta * 

24 XXI/180/2020 30 marca 2020 r. 
w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 43/2020 

Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 marca 2020 r. 
Burmistrz Miasta 

Uwagi Wojewody Lubelskiego 

z dn. 20.05.2020 r. (PN-

II.4102.76.2020) przekazane na 

podstawie art. 85 ustawy z dn. 

8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym. 

Uchwała zrealizowana. 

25 XXI/181/2020 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Burmistrz Miasta * 

26 XII/182/2020 23 kwietnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego w celu opracowania i realizacji 

Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Łukowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030 

Burmistrz Miasta 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Został opracowany projekt 

Strategii Rozwoju 

Ponadlokalnego Łukowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego na lata 

2020-2030. 

27 XII/183/2020 23 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/142/2019 Rady 

Miasta Łuków z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 

przez właścicieli nieruchomości 

Burmistrz Miasta 
Uchwała zrealizowana – 

obowiązuje. 
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28 XII/184/2020 23 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji 

celowej stowarzyszeniu ogrodowemu prowadzącemu 

rodzinne ogrody działkowe na terenie miasta Łuków 

na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju 

rodzinnych ogrodów działkowych, określającego tryb 

postępowania, sposób jej rozliczania oraz kontroli 

wykonywania zadania” 

Burmistrz Miasta 

Uchwała zrealizowana. Środki 

publiczne przeznaczonych na 

realizację zadania w 2020 r. 

zostały rozdysponowane 

(17.000,00) i rozliczone. 

29 XII/185/2020 23 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Miasta Łuków w 2020 roku” 

Burmistrz Miasta Uchwała zrealizowana 

30 XII/186/2020 23 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przystąpienia Miasta Łuków do opracowania 

i wdrożenia „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian 

klimatu” 

Burmistrz Miasta 

Miejski Plan Adaptacji do zmian 

klimatu dla Miasta Łuków - 

w trakcie realizacji. Plan nie 

został wdrożony, ponieważ 

Wykonawca wyłoniony w drodze 

przetargu nie opracował 

dokumentu z należytą 

starannością i wiedzą. 

Zamawiający odstąpił w całości 

od umowy z winy Wykonawcy. 

W bieżącym roku kalendarzowym 

planowany jest nowy przetarg na 

opracowanie „Miejskiego Planu 

Adaptacji do zmian klimatu dla 

Miasta Luków” wraz 

z przygotowaniem Oceny 

oddziaływania na środowisko dla 

MPA. 

31 XXII/187/2020 23 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji 

celowej na zadania ujęte w Programie Ograniczania 

Niskiej Emisji dla Miasta Łuków” 

Burmistrz Miasta Uchwała zrealizowana. 
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32 XII/188/2020 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Burmistrz Miasta * 

33 XXII/189/2020 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Burmistrz Miasta * 

34 XIII/190/2020 28 maja 2020 r. 

w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o 

dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko, przyjęcia do realizacji 

określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia 

pn.: ”Modernizacja oczyszczalni ścieków z 

przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz 

z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i 

wodociągowej” oraz akceptacji założonych w nim 

planów taryfowych 

Burmistrz Miasta Uchwała zrealizowana 

35 XIII/191/2020 28 maja 2020 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie 

Przewodniczący 

Rady Miasta 
Uchwała zrealizowana 

36 XIII/192/2020 28 maja 2020 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Burmistrza Miasta Łuków 

Przewodniczący 

Rady Miasta 
Uchwała zrealizowana 

37 XIII/193/2020 28 maja 2020 r. 
w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego 

Policji informacji o kandydacie na ławnika 

Przewodniczący 

Rady Miasta 
Uchwała zrealizowana 

38 XIII/194/2020 28 maja 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia 

głosowania w wyborach ławników do sądów 

powszechnych na kadencję 2020-2023 za pomocą 

urządzeń liczących głosy oraz sporządzających wyniki 

głosowań oraz ustalenia Regulaminu głosowania 

Burmistrz Miasta Uchwała zrealizowana 

39 XIII/195/2020 28 maja 2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonej w Łukowie przy ul. Żelechowskiej 
Burmistrz Miasta Uchwała zrealizowana 

40 XIII/196/2020 28 maja 2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonej w Łukowie przy ul. Dr Dmocha Burmistrz Miasta Uchwała zrealizowana 

41 XIII/197/2020 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Burmistrz Miasta * 
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42 XIII/198/2020 28 maja  2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Burmistrz Miasta * 

43 XIV/199/2020 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w 

Siedlcach do orzekania w sprawach cywilnych w 

wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023 

Przewodniczący 

Rady Miasta 
Uchwała zrealizowana 

44 XIV/200/2020 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Burmistrz Miasta * 

45 XIV/201/2020 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Burmistrz Miasta * 

46 XV/202/2020 9 lipca 2020 r. 
w sprawie nieudzielenia wotum zaufania Burmistrzowi 

Miasta Łuków 
Burmistrz Miasta Uchwała zrealizowana 

47 XXV/203/2020 9 lipca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Miasta Łuków za rok 2019 

Burmistrz Miasta Uchwała zrealizowana 

48 XXV/204/2020 9 lipca 2020 r. 
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Miasta Łuków za rok 2019 
Burmistrz Miasta Uchwała zrealizowana 

49 XXVI/205/2020 31 lipca 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i 

modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa 

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

Burmistrz Miasta 

W trakcie realizacji. Część 

inwestycji została zrealizowana. 

W części inwestycji trwa 

procedura przetargowa lub 

unieważniono przetarg. 

50 XXVI/206/2020 31 lipca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/89/2019 Rady 

Miasta Łuków z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów zmienionej uchwałą Nr XIII/106/2019 Rady 

Miasta Łuków z dnia 24 września 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr IX/89/2019 Rady Miasta Łuków w 

sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

Burmistrz Miasta 
Uchwała zrealizowana – 

obowiązuje. 
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usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów 

51 XXVI/207/2020 31 lipca 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Łukowskiemu na wykonanie projektu przebudowy 

drogi powiatowej nr 1312L Trzebieszów – Celiny –

Krynka - Kolonia Gręzówka – Łuków (ul. Zimna 

Woda, ul. Wiatraki, ul. Ławecka), na odcinku: ul. 

Zimna Woda, ul. Wiatraki, ul. Ławecka. 

Burmistrz Miasta 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Umowa w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej nr 

ON.032/2020/337 z dnia 

10.12.2020 r. przedłużona 

aneksem nr 1 z dnia 21.12.2020 r. 

do dnia 30 czerwca 2021 r. 

52 XXVI/208/2020 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Burmistrz Miasta * 

53 XXVI/209/2020 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Burmistrz Miasta * 

54 XXVII/210/2020 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łuków Burmistrz Miasta Uchwała zrealizowana 

55 XXVIII/211/2020 24 września 2020 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania wniosku 

w sprawie odwołania radnego z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Łuków 

Burmistrz Miasta Uchwała zrealizowana 

56 XXVIII/212/2020 24 września 2020 r. 
w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady 

Miasta Łuków  
Burmistrz Miasta Uchwała zrealizowana 

57 XXVIII/213/2020 24 września 2020 r. 
w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w 

wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Łuków 
Burmistrz Miasta Uchwała zrealizowana 

58 XXVIII/214/2020 24 września 2020 r. 
w sprawie stwierdzenia wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Łuków 
Burmistrz Miasta Uchwała zrealizowana 

59 XXVIII/215/2020 24 września 2020 r. 

w sprawie stwierdzenia, iż miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla 

terenu położonego w Łukowie przy ul. Wiatraki i przy 

trasie kolejowej relacji Łuków – Dęblin nie narusza 

Burmistrz Miasta Uchwała zrealizowana 
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ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków 

60 XXVIII/216/2020 24 września 2020 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla 

terenu położonego w Łukowie przy ul. Wiatraki i przy 

trasie kolejowej relacji Łuków- Dęblin 

Burmistrz Miasta Uchwała zrealizowana 

61 XXVIII/217/2020 24 września 2020 r. 

w sprawie stwierdzenia, iż miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla 

terenu położonego w Łukowie przy ul. Warszawskiej, 

ul. Parkowej, ul. Browarnej, ul. Żelechowskiej i ul. 

Zapowiednik nie narusza ustaleń studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Łuków 

Burmistrz Miasta Uchwała zrealizowana 

62 XXVIII/218/2020 24 września 2020 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla 

terenu położonego w Łukowie przy ul. Warszawskiej, 

ul. Parkowej, ul. Browarnej, ul. Żelechowskiej i ul. 

Zapowiednik  

Burmistrz Miasta 

Zawiadomienie Wojewody 

Lubelskiego z dnia 19.10.2020 r. 

o wszczęciu postępowania 

nadzorczego w celu stwierdzenia 

nieważności uchwały w części 

dotyczącej § 17 ust. 6  (IF-

II.4131.15.2020). Po zapoznaniu 

się z odpowiedzią Burmistrza 

Miasta w tej sprawie z dnia 

22.10.2020 r. Wojewoda Lubelski 

odstąpił od wydania 

rozstrzygnięcia nadzorczego. 

Uchwała zrealizowana 

63 XXVIII/219/2020 24 września 2020 r. 

w sprawie scalenia i podziału nieruchomości 

położonych w Łukowie u zbiegu ulic Nowogródek, 

Pana Tadeusza i Cegielnianej 

Burmistrz Miasta 

W trakcie realizacji (w chwili 

obecnej przygotowywane 

i podpisywane są protokoły 

i umowy dotyczące rozliczeń 
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odszkodowań dla uczestników 

scalenia za drogi i naniesienia 

oraz określanie wysokości opłat 

adiacenckich i dopłat; do 

31 grudnia 2026 r. zgodnie 

z uchwałą należy wybudować 

infrastrukturę techniczną) 

64 XXVIII/220/2020 24 września 2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonej w Łukowie przy ul. Partyzantów 
Burmistrz Miasta Uchwała zrealizowana 

65 XXVIII/221/2020 24 września 2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonej w Łukowie przy ul. Zygmunta Krasińskiego 
Burmistrz Miasta 

W trakcie realizacji (na etapie 

podpisywania protokołu 

z rokowań z Wnioskodawcą) 

66 XXVIII/222/2020 24 września 2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonej w Łukowie przy ul. Królowej Jadwigi 
Burmistrz Miasta Uchwała zrealizowana 

67 XXVIII/223/2020 24 września 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu 

Współpracy Miasta Łuków z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2021 r. 

Burmistrz Miasta 

W trakcie realizacji – ogłoszony 

otwarty konkurs ofert w zakresie 

upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu. 

68 XXVIII/224/2020 24 września 2020 r. 
w sprawie uczczenia postaci ks. kan. Franciszka 

Salezego Jezierskiego  
Burmistrz Miasta Uchwała zrealizowana 

69 XXVIII/225/2020 24 września 2020 r. 
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w 

Mieście Łuków na rok szkolny 2020/2021 
Burmistrz Miasta 

Uchwała zrealizowana w roku 

2020 i realizowana w 2021 

70 XXVIII/226/2020 24 września 2020 r. 
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 

stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Łuków 
Burmistrz Miasta 

W 2020 r. Burmistrz Miasta 

wyraził zgodę na sprzedaż 

4 mieszkań 

71 XXVIII/227/2020 24 września 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XX/176/2020 Rady 

Miasta Łuków z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 

ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach 

Burmistrz Miasta Uchwała zrealizowana 
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publicznych na terenie miasta Łuków oraz wysokości 

opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania 

72 XXVIII/228/2020 24 września 2020 r. 

w sprawie zaliczenia działki nr 6137/24 położonej na 

terenie Miasta Łuków do pasa drogowego 

stanowiącego ciąg drogowy o nr 114382 L 

Burmistrz Miasta Uchwała zrealizowana 

73 XXVIII/229/2020 24 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Burmistrz Miasta * 

74 XXVIII/230/2020 24 września 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  Burmistrz Miasta * 

75 XXVIII/231/2020 24 września 2020 r. 
w sprawie stanowiska Rady Miasta Łuków 

dotyczącego niepokojących wydarzeń na Białorusi  
Burmistrz Miasta Uchwała zrealizowana 

76 XXIX/232/2020 
12 października 

2020 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Burmistrz Miasta * 

77 XXIX/233/2020 
12 października 

2020 r. 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Burmistrz Miasta * 

78 XXX/234/2020 
29 października 

2020 r. 

w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 1 w 

Łukowie oraz nadania mu statutu 
Burmistrz Miasta Uchwała zrealizowana 

79 XXX/235/2020 
29 października 

2020 r. 
w sprawie zmiany Statutu Miasta Łuków Burmistrz Miasta Uchwała zrealizowana 

80 XXX/236/2020 
29 października 

2020 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy Burmistrz Miasta Uchwała zrealizowana 

81 XXX/237/2020 
29 października 

2020 r. 

w sprawie określenia przebiegu ul. Zbożowej w 

Łukowie 
Burmistrz Miasta Uchwała zrealizowana 

82 XXX/238/2020 
29 października 

2020 r. 

w sprawie zaliczenia działek nr 1257/4 i 1258/5 do 

kategorii drogi gminnej nr 102498 L ul. Strzelniczej 

oraz określenia jej przebiegu 

Burmistrz Miasta Uchwała zrealizowana 

83 XXX/239/2020 
29 października 

2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków 

dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem 

Burmistrz Miasta 

W trakcie realizacji (na etapie 

zebrania wniosków i sporządzania 

projektu planu miejscowego 
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PKP, ul. Żelechowską, ul. Warszawską oraz rzeką 

Krzną Południową 

z uwzględnieniem rozpatrzonych 

wniosków) 

84 XXX/240/2020 
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 

Burmistrz Miasta 

W trakcie realizacji (na etapie 

zebrania wniosków i sporządzania 

projektu planu miejscowego 

z uwzględnieniem rozpatrzonych 

wniosków) 

85 XXX/241/2020 
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 

Burmistrz Miasta 

W trakcie realizacji (na etapie 

zebrania wniosków i sporządzania 

projektu planu miejscowego 

z uwzględnieniem rozpatrzonych 

wniosków) 

86 XXX/242/2020 
29 października 

2020 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Burmistrz Miasta * 

87 XXXI/243/2020 6 listopada 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Burmistrz Miasta * 

88 XXXII/244/2020 26 listopada 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonej w Łukowie w pobliżu ul. Zygmunta 

Krasińskiego  
Burmistrz Miasta 

W trakcie realizacji (został 

ogłoszony pierwszy przetarg 

ustny ograniczony do właścicieli 

nieruchomości przyległych na 

sprzedaż prawa własności 

przedmiotowej nieruchomości) 

89 XXXII/245/2020 26 listopada 2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonej w Łukowie przy ul. Strzelniczej 
Burmistrz Miasta 

W trakcie realizacji (na dzień 

24 maja 2021 r. został ustalony 

termin podpisania warunkowej 

umowy sprzedaży nieruchomości) 

90 XXXII/246/2020 26 listopada 2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonej w Łukowie przy ul. Wrzosowej Burmistrz Miasta Uchwała zrealizowana 
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91 XXXII/247/2020 26 listopada 2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonej w Łukowie przy ul. Nowogródek Burmistrz Miasta 

W trakcie realizacji (został 

ogłoszony drugi przetarg ustny 

nieograniczony na zbycie 

nieruchomości objętej uchwałą) 

92 XXXII/248/2020 26 listopada 2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonych w Łukowie przy ul. Poważe Burmistrz Miasta 

W trakcie realizacji (został 

ogłoszony pierwszy przetarg 

ustny nieograniczony na zbycie 

jednej nieruchomości objętej 

uchwałą) 

93 XXXII/249/2020 26 listopada 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących 

własność Miasta Łuków 
Burmistrz Miasta Uchwała zrealizowana 

94 XXXII/250/2020 26 listopada 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od 

nieruchomości w związku z tworzeniem nowych 

miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie 

Miasta Łuków 

Burmistrz Miasta Realizacja od 1.01.2021 roku. 

95 XXXII/251/2020 26 listopada 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej stawki 

dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki 

Lokalowej w Łukowie na utrzymanie placów zabaw 

będących własnością Miasta Łuków  

Burmistrz Miasta 
Uchwała w trakcie realizacji. 

Realizacja do końca 2021 roku. 

96 XXXII/252/2020 26 listopada 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej stawki 

dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki 

Lokalowej w Łukowie za konserwację jednego punktu 

świetlnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta 

Łuków 

Burmistrz Miasta 
Uchwała w trakcie realizacji. 

Realizacja do końca 2021 roku. 

97 XXXII/253/2020 26 listopada 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej stawki 

dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki 

Lokalowej w Łukowie na utrzymanie Cmentarza 

Wojennego w Łukowie przy ul. Strzelniczej 

Burmistrz Miasta 
Uchwała w trakcie realizacji. 

Realizacja do końca 2021 roku. 
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98 XXXII/254/2020 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Burmistrz Miasta * 

99 XXXII/255/2020 26 listopada 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie nadania 

nazwy ul. Bajkowa dla nieruchomości gruntowej 

oznaczonej ewidencyjnie jako działki 7005/3 i 7007/3 

Przewodniczący 

Rady Miasta 

Burmistrz Miasta 

Uchwała zrealizowana. 

100 XXXII/256/2020 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Łuków Burmistrz Miasta Uchwała zrealizowana 

101 XXXII/257/2020 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Łuków Burmistrz Miasta Uchwała zrealizowana 

102 XXXIII/258/2020 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Miasta Łuków na 2021 rok 

Burmistrz Miasta 
Uchwała w trakcie realizacji. 

Realizacja w roku 2021. 

103 XXXIII/259/2020 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/187/2020 Rady 

Miasta Łuków z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie 

przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na 

zadania ujęte w Programie Ograniczania Niskiej 

Emisji dla Miasta Łuków” 

Burmistrz Miasta 

 
Uchwała zrealizowana 

104 XXXIII/260/2020 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Burmistrz Miasta * 

105 XXXIII/261/2020 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Burmistrz Miasta * 

106 XXXIII/262/2020 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  Burmistrz Miasta 
Realizacja uchwały w roku 2021 

i latach następnych. 

107 XXXIII/263/2020 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 Burmistrz Miasta Realizacja uchwały w roku 2021 

108 XXXIII/264/2020 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków 

niewygasających z końcem roku budżetowego 2020 

oraz określenie terminu dokonania tych wydatków 

Burmistrz Miasta 
Realizacja uchwały do dnia  

30 czerwca 2021. 

 


