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1. Wstęp 
 

 

 

Szanowni Państwo, 

Mieszkańcy Łukowa, 
 

 

wypełniając obowiązek wynikający z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) przedstawiam Raport o stanie 

Miasta Łuków. Dokument obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w 2021 roku. 

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

informacje dotyczące realizacji polityk, programów, strategii i uchwał Rady Miasta. Raport 

został opracowany przez pracowników Urzędu Miasta Łuków, miejskich jednostek 

organizacyjnych oraz miejskich osób prawnych. Raport stanowi narzędzie kontroli nad 

organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego, pełniąc jednocześnie rolę 

informacyjną o funkcjonowaniu całego organizmu miejskiego. 

Raport będzie udostępniony mieszkańcom Łukowa. Zachęcam do wzięcia udziału 

w debacie nad tym 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 Łukowa na koniec 2021 roku wynosiła 28 172 osoby. 

W porównaniu do 2020 roku nastąpił spadek liczby mieszkańców o 386 osób. Ponadto zmieniła 

się też średnia gęstość zaludnienia, która na koniec 2021 roku wyniosła około 788 osób/km2 
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wobec 799 osób/km2 rok wcześniej1. 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. 2021 r. 

Mężczyźni 13 942 13 758 13 586 13 375 

Kobiety 15 294 15 112 14 972 14 797 

Ogółem 29 236 28 870 28 558 28 172 

 

Tabela 1. Ludność mieszkańców Łukowa według wieku i płci w latach 2018-2021. Źródło: opracowanie własne. 

 

Ponadto jak wynika ze sporządzonej przez Główny Urząd Statystyczny prognozy 

demograficznej na lata 2019-2030, w Łukowie do 2030 roku nastąpi spadek liczby ludności o 

około 13,30% w stosunku do roku 2019. 

 

Rok Razem 

Osoby wg podziału 

na płeć 

Osoby wg podziału 

na grupy wiekowe 

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

2019 28 871 13 760 15 111 4 499 16 711 6 373 

2021 28 172 13 375 14 797 4 348 16 045 7 779 

2022 * 27 872 13 340 14 532 4 210 15 995 7 667 

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 15.03.2022 r. ** - prognoza wg. danych GUS. 

 

Szacuje się, że dalszy spadek liczby 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. W roku 2021 zaobserwowano natomiast ponowny wzrost ilości osób w wieku 

poprodukcyjnym. Rok 2021 przyniósł też zmianę w strukturze osób w wieku 

przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Do 2019 roku obserwowano spadek w tych grupach, 

natomiast w roku 2020 nastąpił ponad 4% wzrost liczby mieszkańców w tych grupach 

wiekowych. Rok 2021 to ponowny powrót do około 3% spadku liczby mieszkańców w tych 

grupach statystycznych. 

 

 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2020/2019 r. 2021/2020 r. 

Ludność Łukowa w wieku przedprodukcyjnym 

Mężczyźni 2 750 2 698 2 823 2 742 104,63% 97,13% 

Kobiety 2 689 2 639 2 750 2 698 104,21% 98,11% 

Ogółem 5 439 5 337 5 573 5 440 104,42% 97,61% 

                                                           
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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Ludność Łukowa w wieku produkcyjnym 

Mężczyźni 9 040 8 840 8 665 8 475 98,02% 97,81% 

Kobiety 8 143 7 901 7 784 7 596 98,52% 97,58% 

Ogółem 17 181 16 736 16 449 16 071 98,27% 97,70% 

Ludność Łukowa w wieku poprodukcyjnym 

Mężczyźni 2 154 2 223 2 098 2 158 94,38% 102,86% 

Kobiety 4 462 4 574 4 438 4 503 97,03% 101,46% 

Ogółem 6 616 6 797 6 536 6 661 95,70% 101,91% 

 

Tabela 3. Zmiany liczby ludności Łukowa według grup funkcjonalnych w podziale na płeć w latach 2018-2021. Źródło: 

opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Na podstawie powyższej tabeli można zaobserwować spadek ilości osób w wieku 

produkcyjnym przy jednoczesnym wzroście ilości osób w wieku poprodukcyjnym 

z jednoczesnym odwróceniem tego trendu w 2020 r., kiedy cały świat dosięgła pandemia 

koronawirusa. Bez względu na powyższe informacje, Łuków w dalszym ciągu jest objęty 

zjawiskiem depopulacji, która występuje także w całym województwie oraz kraju. 

 

Obszar 2019 r. 2020 r. 2021 r. 
Zmiana 

2021/2020 

Łuków 28 870 28 558 28 172 98,65% 

woj. lubelskie 2 108 270 2 095 258 2 086 403 * 99,58% 

Polska 38 382 576 38 265 013 38 137 800 ** 99,67% 

 

Tabela 4. Zmiana liczby ludności miasta Łuków, w województwie lubelskim i Polsce w latach 2019-2021. Źródło: opracowanie 

własne na podstawie danych GUS. * - dane na 30 czerwca 2021 r. ** - 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. 

 

Na koniec 2021 r. - zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Łuków -

funkcjonowały: 

 Wydział Organizacyjny, w ramach którego działał stanowiący jego integralną część: 

Referat Informatyczny; 
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 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 2021 r. w Łukowie funkcjonowały następujące miejskie 

jednostki organizacyjne: 

 Żłobek Miejski nr 1 w Łukowie 

 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; 

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

 Łukowski Ośrodek Kultury w Łukowie; 

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie; 
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 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 2021 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 wchodziło w 2021 r. 8 osób 

o różnych uzupełniających się kompetencjach, a w jej ramach funkcjonowały zespoły 

problemowe. Komisja monitorowała zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 

a także współpracowała z szerszym gronem ekspertów, wywodzących się ze środowiska 

lokalnego, którzy wspierają kształtowanie lokalnej polityki wobec problemów alkoholowych. 

Bieżąca działalność Komisji udokumentowana 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. Aktualnie Rada liczy 9 osób, w tym przedstawicieli instytucji realizujących 

zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta Łuków. W roku 2021 Rada 

Sportu spotkała się na 5 posiedzeniach, na których omawiała bieżące sprawy, w dużej mierze 

związane z realizacją zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej w dobie trwania pandemii oraz 

związanych z nią obostrzeń sanitarnych.2 Przedstawiciele Rady brali też czynny udział w pracy 

                                                           
2 Członkowie Rady Sportu zwracali m.in. uwagę na nieefektywność nauki zdalnej z kultury fizycznej oraz 

problemy, z którymi sportowcy spotykają się w momencie powrotu do tradycyjnych treningów. Istotnym 

problemem okazało się zdaniem Rady zbyt duże natężenie zawodów sportowych w zbyt krótkim czasie. Rada 

http://www.komisja.lukow.pl/
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Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród dla osób 

fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 

 

W 2021 r. Rada Sportu debatowała także na temat stanu obiektów sportowych na terenach 

miejskich, konsultowała potrzeby łukowskich stowarzyszeń sportowych w odniesieniu do 

obiektów sportowych które są w użytkowania Miasta Łuków. Członkowie Rady przyjęli 

uchwałę w sprawie wyrażenia poparcia dla dalszego rozwoju infrastruktury sportowej, w tym 

budowy hali sportowej i boiska ze sztuczną nawierzchnią. Zaznaczyli jednocześnie, że 

priorytetem powinno być inwestowanie i modernizacja już istniejących obiektów sportowych, 

aby w jak najlepszym stopniu zapewnić łukowskim sportowcom - przede wszystkim bazę 

treningową dla różnych dyscyplin sportowych. 

 

Rada Sportu jako organ doradczy burmistrza, poprzez swoje spotkania umożliwiła mu lepszą 

orientację na temat potrzeb łukowskich sportowców, pozwalając jednocześnie 

w efektywniejszy sposób planować inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej. 

 

2.4.3. Społeczna Komisja Mieszkaniowa 

 

W 2021 r. do zadań Społecznej Komisji Mieszkaniowej, funkcjonującej na podstawie 

zarządzenia Burmistrza Miasta Łuków należało: opiniowanie wniosków osób ubiegających się 

o wynajęcie lokalu socjalnego oraz podań o zmianę kolejności na liście osób uprawnionych do 

najmu lokalu socjalnego na dany rok kalendarzowy, opiniowanie projektów list osób 

uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego oraz opiniowanie ewentualnych 

zastrzeżeń i uwag od projektu listy. Członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej 

uczestniczyli w ocenie warunków socjalno-mieszkaniowych osób ubiegających się o wynajęcie 

lokalu3. 

 

Komisja w ubiegłym roku odbyła cztery posiedzenia, w tym te zwołane w celu zapoznania się 

z opinią członków w temacie lokalizacji i niezbędnych cech przyszłej inwestycji mieszkaniowej 

tj. budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi. Posiedzenia te zwołano na 15 oraz 

26 stycznia 2021 r. Ponadto: 

 1 grudnia 2021 r. przedstawiono zadania oraz sposób działania SKM nowo powołanym 

członkom: Arkadiuszowi Pogonowskiemu i Sebastianowi Ignaciukowi. Wybrano też 

przewodniczącego SKM, którym został Arkadiusz Pogonowski. Podczas posiedzenia 

członkowie SKM zapoznali się z realizacją listy osób uprawnionych do najmu 

mieszkania socjalnego w 2021 r.  

 17 grudnia 2021 r. opracowano projekt listy osób uprawnionych do zawarcia umowy 

najmu lokalu socjalnego w 2022 roku. Na ww. liście znalazło się 14 osób. Społeczna 

Komisja Mieszkaniowa jednogłośnie ustaliła kolejność wnioskodawców na liście. 

                                                           
sugerowała, iż z powodów ograniczeń, większość zawodów sportowych musiała zostać odwołana lub przeniesiona 

na inne terminy. Rezultatem tego była zbyt duża liczba zawodów rozgrywanych w okresie letnim oraz wynikające 

z tego przetrenowanie zawodników. 

3 Bieżący skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej przedstawia się następująco: Arkadiusz Pogonowski 

(Przewodniczący Komisji), Danuta Bednarczyk, Marzanna Chmiel, Jarosław Kokoszkiewicz, Marek Czernecki, 

Anna Smolak, Celina Nowak, Łukasz Bober, Sebastian Ignaciuk. 
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W ramach polityki mieszkaniowej członkom Społecznej Komisji Mieszkaniowej 

przedstawiono także propozycję najmu lokalu socjalnego dla dwóch osób, przedstawiono do 

zaopiniowania przez SKM 14 wniosków osób starających się o najem lokalu socjalnego 

w 2022 r. Dodatkowo na mocy art. 691 Kodeksu cywilnego zawarto umowy najmu 7 lokali 

mieszkalnych, wskazano 1 lokal socjalny dla osób eksmitowanych, sprzedano 13 lokali 

mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców. 

 

2.4.4. Łukowska Rada Seniorów 

 

Łukowska Rada Seniorów to organ doradczy burmistrza, stanowiący w kwestiach związanych 

z polityką senioralną w mieście, koordynujący dalsza integrację środowisk senioralnych. 

W 2021 r. końca dobiegła I kadencja Rady, powołana została też Rada Seniorów II kadencji, 

skupiająca 11 osób na lata 2021-2025. W jej skład weszli: Anna Tymińska (Przewodnicząca 

Rady), Grzegorz Niebrzegowski (Wiceprzewodniczący), Mirosława Popławska (Sekretarz) 

oraz w kolejności alfabetycznej: Marek Czernecki, Stefan Izdebski, Alfreda Kintop, Wanda 

Krasuska, Krzysztof Kuciński, Irena Kunc, Józef Tomasiewicz i Halina Wojtalska. 

 

Obydwie Rady realizując statutowe postanowienia, nawiązywały kontakty z instytucjami 

skupiającymi seniorów, ułatwiały kontakty samorządu z lokalnymi seniorami, współpracowały 

z władzami Miasta. Niestety z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju i związane z nią liczne 

obostrzenia, działalność Rady Seniorów była w dalszym ciągu mocno ograniczona, przede 

wszystkim ze względu na ochronę zdrowia ludzi starszych. 

 

W 2021 r. Rada Seniorów współpracując z władzami Miasta Łuków oraz klubami seniorów, 

zorganizowała imprezę towarzyską pod nazwą „Seniorada”. Natomiast Rada nowej kadencji4 

przygotowała miejską wigilię na Placu Solidarności i Wolności w Łukowie w dniu 19 grudnia 

2021 r. Radni seniorzy dyskutowali też o potrzebach środowiska senioralnego, inicjatywach na 

rzecz ludzi starszych, zaproponowali szereg przedsięwzięć do organizacji w najbliższych 

miesiącach. Wspomniane posiedzenia odbyły się w pełnym składzie Rady Seniorów.  

 

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 2021 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); 

                                                           
4 8 listopada 2021 roku Burmistrz Miasta wydał Zarządzenie Nr 161/2021 w sprawie powołania Łukowskiej Rady 

Seniorów na okres kadencji 2021-2025. Łukowska Rada Seniorów II kadencji odbyła pierwsze organizacyjne 

posiedzenie w dniu 19 listopada 2021 r. Kolejne posiedzenie odbyło się dnia 8 grudnia 2021 r. 
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 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). 

 

Rok 2021, podobnie jak wcześniejszy, był trudnym dla organizacji pozarządowych. 

Wprowadzony 20 marca 2020 r. stan epidemii mocno ograniczył możliwość realizacji zadań 

publicznych związanych z kulturą, sportem i turystyką. Zadania te w przeszłości 

w zdecydowanej większości były powiązane z aktywnością fizyczną, przygotowywaniem 

wydarzeń dla dużych grup ludzi skupiających się w jednym miejscu. Wprowadzone obostrzenia 

uniemożliwiły te czynności. Niemniej udało się ogłosić oraz przeprowadzić otwarty konkurs 

ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wyłonić 18 lutego 2021 r. 

oferentów, w ramach którego finalnie 14 stowarzyszeń realizowało powyższe zadania. 

 

W 2021 roku chcąc dodatkowo maksymalnie zwiększyć szansę organizacji pozarządowych na 

realizację zadań publicznych, Miasto Łuków podjęło działania polegające na wdrożeniu jak 

największej liczby zadań o charakterze uproszczonym, działając na podstawie art. 19a. Ustawy  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dzięki temu rozwiązaniu to organizacje 

dostały możliwość zgłaszania swoich pomysłów i inicjatyw, bez potrzeby ogłaszania otwartego 

konkursu ofert. W sumie przeprowadzono 9 takich konkursów. Zaproponowany tryb 

współpracy i realizacji zadań przez wspomniane „małe granty” miał jednak swoje ograniczenia. 

Najważniejsze z nich to czas realizacji zadania, który nie może przekroczyć 90 dni, a dotacja 

nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł. 

 

3. Finanse publiczne miasta w 2021 r. 
 

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

budżetu miasta za 2021 rok. Wykonane dochody Miasta w ubiegłym roku oszacowano na kwotę 

152 193 800,51 zł. W przypadku wydatków Miasta, w 2021 r. osiągnięto kwotę 144 098 088,15 

zł. Zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło 17 305 806,00 zł, tj. 11,37% 

wykonanych dochodów. 

 

3.1. Pozyskanie środków zewnętrznych 
 

W 2021 roku Miasto Łuków złożyło 15 wniosków o dofinansowanie projektów o całkowitej 

wartości projektów: 50 344 312,42 zł, w tym wnioskowanej kwocie dofinansowania: 
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43 575 411,33 zł. Zestawienie wniosków z kwotami stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Raportu.  

 

Ponadto w 2021 roku Miasto Łuków zawarło 7 umów o dofinansowanie o całkowitej wartości 

projektów 6 485 524,69 zł, w tym przyznanej kwocie dofinansowania: 5 576 422,00 zł. Trzy 

z ww. umów, na łączną kwotę dofinansowania 614 822,00 zł dotyczą wniosków aplikacyjnych 

złożonych przez Miasto Łuków w 2020 roku. Szczegóły dotyczące umów przedstawia 

załącznik nr 2 do niniejszego Raportu.  

 

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. 

W 2021 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. 

 

Nowością w powyższym zakresie było natomiast przyjęcie - na wniosek burmistrza - przez 

Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu o powierzchni około 53 ha 

położonego w Łukowie przy ul. Radzyńskiej. Potrzeba opracowania zmiany tego dokumentu 

podyktowana jest faktem, iż Burmistrz Miasta Łuków obserwuje niesłabnące zainteresowanie 

inwestorów terenami przeznaczonymi pod zabudowę przemysłową i produkcyjno-usługową. 

Ponadto w związku z rozwojem technologii i zmieniającymi się preferencjami inwestorów 

w zakresie gabarytów i powierzchni zabudowy, zasadnym jest wprowadzenie nowych terenów 

inwestycyjnych, co powinno przełożyć się na pozyskanie inwestorów i przyczynić do rozwoju 

gospodarczego miasta oraz powstania nowych miejsc pracy. 

 

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 2021 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 ustawy5 o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym.  

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

zm.). 

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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W 2021 roku Rada Miasta Łuków nie uchwaliła nowych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Natomiast w Urzędzie Miasta trwały prace nad 

opracowaniem 4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto dla 

obszarów objętych planami wpłynęły 53 wnioski z prośbą o uwzględnienie proponowanych 

zmian. Równolegle trwały też prace związane z analizą złożonych i napływających na bieżąco 

wniosków w sprawie zmiany planów miejscowych w celu wybrania kolejnego terenu 

przeznaczonego do zmiany. W 2021 roku wpłynęło 16 wniosków. 

 

4.3. Lokalne Standardy Urbanistyczne 
 

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

ładu przestrzennego na terenie miasta. Po wejściu w życie Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. 

o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji 

towarzyszących, zgodnie z art. 5 ust. 3 ww. ustawy, 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. 

 

Pomimo powyższych uregulowań, w 2021 roku do Urzędu Miasta nie wpłynęły wnioski 

o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. 

o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji 

towarzyszących oraz uchwały Nr IX/91/2019 Rady Miasta Łuków z dnia 26 czerwca 2019 r. 

w sprawie ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych dla Miasta Łuków. 

 

4.4. Program ochrony środowiska dla Miasta Łuków na lata 2021-2024 

z perspektywą do roku 2028 
 

Wyżej wymieniony program (przyjęty już w 2022 roku) jest następstwem programu na lata 

2016-2020 z perspektywą do roku 2024, niemniej merytoryczny Wydział Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska w roku 2021 realizował zadania nacechowane na 

podniesienie walorów przyrodniczych i ekologicznych Miasta. 

 

Realizując powyższe założenia, zakupione zostały 2 czujniki jakości powietrza, które 

zamontowano na budynku PEC Sp. z o.o. w Łukowie oraz na Szkole Podstawowej Nr 2 

w Łukowie. Po raz pierwszy w historii Miasto dokonało także pomiarów zanieczyszczeń 

powietrza przy użyciu drona wyposażonego w czujnik rejestrujący związki organiczne, w tym: 

chlorowodór, formaldehyd, cyjanowodór oraz stężenie pyłów PM 2,5 i PM 10. Badania miały 

na celu weryfikację uciążliwych źródeł zanieczyszczeń pochodzących ze spalania 

nieodpowiednich paliw, jednakże podczas pomiarów nie stwierdzono znacznych przekroczeń 

ww. substancji w atmosferze.  
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Z istotniejszych działań, decyzją Rady Miasta na terenie Łukowa pojawiły się nowe pomniki 

przyrody zlokalizowane w obrębie Cmentarza Wojennego przy ul. Strzelniczej.6 W celu 

poprawy zdrowia mieszkańców przy Bulwarze 100-lecia Odzyskania Niepodległości 

zainstalowano urządzenia street workout oraz siłownię zewnętrzną przy ul. Rurowej. Z kolei 

przy ul. Rurowej zamontowano 8 szt. urządzeń siłowni zewnętrznej. Na bieżąco prowadzono 

też zbiórkę i wywóz odpadów komunalnych, naprawy i utrzymanie porządku w obszarze dróg 

publicznych należących do Miasta (m.in. w formie zamiatania ulic, lub odśnieżania ich w 

okresie zimowym). Miasto prowadziło też zadania związane m.in. z opieką nad zwierzętami, 

bieżącym utrzymaniem infrastruktury miejskiej. Równolegle prowadzono działania z zakresu 

edukacji ekologicznej (m.in. wspierano inicjatywy społeczne, wydarzenia, prowadzono zbiórkę 

elektroodpadów i odpadów wielkogabarytowych). Dodatkowo w 2021 r. na terenie miasta 

zostało wybudowane 6,06 km sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłącza średniego 

ciśnienia o długości 1,42 km.  

 

W trosce o zieleń miejską, sukcesywnie wykonywano nasadzenia drzew oraz krzewów różnego 

gatunku w pasach dróg miejskich, w parku miejskim, na skwerach oraz na terenie Kompleksu 

rekreacyjnego „Zimna Woda” przy ul. Wypoczynkowej w Łukowie. Zasadzone drzewa to 

m.in.: grab pospolity, klon jawor, dąb szypułkowy, świerk pospolity, lipa drobnolistna, jarząb 

pospolity, klon pospolity oraz robinia akacjowa. Miasto wykonywało także stosowne prace 

ogrodnicze i porządkowe. 

 

Ponadto PEC Sp. z o.o. w Łukowie wybudował w 2021 r. 442 m sieci ciepłowniczej m.in. do 

bloków położonych przy ul. Kresów Wschodnich, ul. Wileńskiej, Browarnej i na os. 

Klimeckiego. Wykonano też 88 m przyłączy. Spółka złożyła także wniosek o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 

ekologicznej elektrociepłowni w Łukowie”. PEC otrzymał na ten cel dofinansowanie 

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

Z kolei inna miejska spółka - PUIK Sp. z o.o. w Łukowie - budowała sieci wodociągowe (m.in. 

na ul. Południowej i Tuwima o łącznej długości 93 m), modernizowała sieć wodociągową 

(m.in. 200 m przy ul. Gałczyńskiego), budowała też sieć sanitarną (377,5 m przy 

ul. Stankiewicza). Do inwestycji miejskich należało również wykonanie sieci wodociągowej 

w ul. Zacisze. W 2021 r. zakupiono również samochód asenizacyjny do wywozu nieczystości 

ciekłych, samochód do ciśnieniowego czyszczenia i udrażniania sieci kanalizacyjnej oraz sito 

mobilne bębnowe. PUIK realizował także projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków 

z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci 

kanalizacyjnej i wodociągowej” objęty dofinansowaniem z Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.  

  

                                                           
6 Pomniki zostały ustanowione na mocy Uchwały Nr L/357/2021 Rady Miasta Łuków z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego dnia 2 grudnia 

2021 r. poz. 5153). 
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4.5. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łuków 
 

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 ramach powyższego Planu realizowano m.in. projekt „Modernizacja oświetlenia ulicznego 

na energooszczędne - etap II”7. Ponadto w Urzędzie Miasta Łuków funkcjonował punkt 

„Czyste Powietrze” realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Lublinie, gdzie pomagano mieszkańcom w składaniu i rozliczaniu 

wniosków na m.in. termomodernizację budynków lub wymianę stolarki okiennej. Dodatkowo 

- mając na uwadze zapisy Planu - na terenie miasta odbywały się też inne inwestycje bądź 

zakupy, realizowane też przez inne jednostki, niekoniecznie należące do Miasta (w tym 

Łukowską Spółdzielnię Mieszkaniową, PKS w Łukowie S.A.) Miasto partycypowało także 

w kosztach wykonania ścieżki pieszo-rowerowej w drodze wojewódzkiej nr 808, tj. 

ul. Świderskiej.  

 

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 2021 r. Burmistrz 

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

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

wymianę 26 źródeł ciepła na łączną kwotę 130 000,00 zł.  

 

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

Najbardziej widocznym przedmiotem realizacji powyższego Programu była zakończona 

w 2021 r. inwestycja w obrębie zalewu Zimna Woda pn. „Odnowa zdegradowanej przestrzeni 

miejskiej prowadząca do rozwiązania zdiagnozowanych problemów społecznych”. Ponadto 

Miasto rozpoczęło realizację zadania inwestycyjnego (II etapu inwestycji) pn. „Modernizacja 

                                                           
7 Dokonano wymiany opraw na LED na ul. Batorego, Bocznej Browarnej, Browarnej, Cegielnianej, Cichej, 

Czwartaków, Domaszewskiej, Dworcowej, Farnej, Gołaszówiec, Hempla, Jagiellończyka, Kanałowej, 

Kasprowicza, Kazimierza Wielkiego, Kondrackiego, Królik, Krótkiej, Kryńskiego, Laskowskiego, Łąkowej, 

Majewskiego, Pastewnik, Patoki, Południowej, Poważe, Prusa, Szlendaków, Sobieskiego, Ławeckiej, Struga, 

Świętochowskiego, Trentowskiego, Tryboniów, Wirskiego, Wspólnej, Zabrowarnej, Zagrodowej, Zaokręgiem, 

Zygmunta Starego, Źródlanej oraz Żeromskiego. W ramach działań promocyjno-informacyjnych wykonano spot 

reklamujący niskoemisyjność. Ponadto wykonano roboty budowlane związane z budową i rozbudową oświetlenia 

ulicznego na energooszczędne w ulicach: Wypoczynkowej, Skrzetuskiego, Nadrzecznej oraz w ciągu pieszym 

pomiędzy ul. Dmocha a Przemysłową. 
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instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne”, którego zakończenie 

zaplanowano na I kwartał 2022 r. 

 

4.8. 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 

koordynował w 2021 r. Wydział Spraw Społecznych. 

 

W 2021 roku sporządzono i podpisano 55 umów cywilno-prawnych (w tym 10 umów 

z organizacjami pozarządowymi). Ponadto w ramach obsługi Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opracowano i wydano 19 postanowień 

opiniujących punkty sprzedaży napojów alkoholowych, wezwano na rozmowę 46 osób 

nadużywających alkohol, z których stawiło się 17 osób. Złożono ponadto 15 wniosków do sądu 

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

przeprowadziła 41 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i nie stwierdziła 

łamania przepisów ustawy. 

 

W 2021 r. na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wydano 

665 709,69 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. W utrzymaniu ładu 

przestrzennego pomagają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które określają 

zasady, co i w jaki sposób może być wybudowane na danym obszarze. 

 

W 2021 roku Rada Miasta Łuków nie uchwaliła nowych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Natomiast trwały prace nad opracowaniem 4 miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków8, co do których wpłynęły 53 wnioski 

od mieszkańców. 

 

W dalszej kolejności Burmistrz Miasta Łuków planuje zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dla całego terenu miasta Łuków. W tut. Urzędzie cały czas 

trwa analiza złożonych i napływających na bieżąco wniosków w sprawie zmiany planów 

                                                           
8 Dotyczy terenów: 1) pomiędzy terenem PKP, rzeką Krzną Południową, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, 

ul. Partyzantów, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa i ul. Międzyrzecką; 2) pomiędzy granicami administracyjnymi miasta 

od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa, ul. Międzyrzecką i terenem PKP; 3) pomiędzy terenem PKP, 

ul. Żelechowską, ul. Warszawską oraz rzeką Krzną Południową, których uchwalenie planowane jest na listopad 

2022 roku; 4) dla terenów położonych od południowo-wschodniej strony miasta Łuków, którego uchwalenie 

planowane jest na styczeń 2024 roku. 
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miejscowych w celu wybrania kolejnego terenu przeznaczonego do zmiany. W 2021 roku 

wpłynęło 16 wniosków dla części miasta gdzie nie jest procedowana zmiana planu. 

 

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 

użytkowania wieczystego gminy. Zasobem tych nieruchomości, w przypadku Łukowa, 

gospodaruje burmistrz. 

 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. 13,5% (tj. 486,96 ha) powierzchni miasta wynoszącej łącznie 

3575 ha (35,75 km2) stanowiło własność Miasta Łuków, z czego 39,10 ha ww. powierzchni 

funkcjonowało na zasadzie użytkowania 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 2021 r., zgodnie z ewidencją gminnego zasobu nieruchomości 

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

443,86 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: 443,86 ha 

 grunty w użytkowaniu gminnych jednostek organizacyjnych 9,66 ha 

 grunty oddane w trwały zarząd 13,52 ha 

 grunty oddane w dzierżawę 96,76 ha 

Grunty gminy przekazane w użytkowanie wieczyste 39,10 ha 

 

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

Nieruchomości stanowiące własność Miasta Łuków w hektarach (stan na dzień 31.12.2021 r.). 

 

5.3. Pozostałe działania 
 

W 2021 r. kontynuowano prace związane z dokonanym rok wcześniej scaleniem gruntów 

w obrębie ulic Noworódek, Pana Tadeusza i Cegielnianej. Po zakończeniu prac geodezyjnych 

dokonano ujawnienia stanu po scaleniu w ewidencji gruntów i księgach wieczystych oraz 

rozliczenia uczestników scalenia gruntów, które dotyczyło odszkodowania za drogi i drzewa, 

opłat adiacenckich i dopłat gotówkowych. Miasto w drodze negocjacji z uczestnikami scalenia 

ustaliło wysokość odszkodowań za części nieruchomości potrąconych proporcjonalnie od 

każdego uczestnika na drogi publiczne. Za powierzchnię 0,8515 ha potrąconą od osób 
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fizycznych ustalono odszkodowania na kwotę 687 245,65 zł. Za drzewa, których uczestnicy 

scalenia nie mogli odłączyć od gruntu ustalono odszkodowanie w wysokości 1 030 zł. 

 

W 2021 roku Burmistrz Miasta Łuków wydał 29 decyzji administracyjnych o ustaleniu 

wysokości opłat adiacenckich, w których ustalono opłaty na kwotę 1 054 015,95 zł. Wysokość 

opłat adiacenckich została pomniejszona o kwotę w wysokości 641 563,79 zł wskutek 

wyrażenia zgody przez większość uczestników scalenia na skompensowanie jej z należnym 

odszkodowaniem. W związku z otrzymaniem przez część uczestników scalenia nieruchomości 

większych od nieruchomości dotychczas posiadanych, po ustaleniu przez Starostę 

Łukowskiego w drodze decyzji wysokości dopłaty, uczestnicy Ci wnieśli na rzecz Miasta 

Łuków dopłaty w wysokości 62 830,00 zł. 

 

Ponadto w 2021 roku: 

 Miasto nabyło 2 działki przeznaczone pod ulice miejsce; 

 wypłacono odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne gminne (ogółem 

10 działek); 

 zgodnie z prawomocną decyzją Starosty Łukowskiego wypłacono odszkodowania za 

13 działek o powierzchni 0,1579 ha na kwotę 195 039 zł9; 

 Miasto posiadało zawartych 389 umów dzierżawy (m.in. grunty pod garażami, grunty 

pod handel i usługi, grunty rolne, grunty na inne cele) oraz umowy nieodpłatnego 

użytkowania gruntów z jednostkami podległymi oraz m.in. Polskim Związkiem 

Działkowców; 

 Miasto oddało Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Łukowie w zarządzanie do 31 grudnia 

2022 roku tzw. obiekt „Zimna Woda” położony przy ul. Wypoczynkowej (oprócz 

gruntu pod budynkiem hotelowym i wokół niego oraz gruntów sprzedanych pod działki 

rekreacyjne); 

 Miasto dzierżawiło grunt (ciąg pieszy) z kładką na rzece Krzna, łączącą park miejski 

z ulicą Browarną oraz grunt stanowiący drogę rowerową położony przy tzw. Bulwarze 

nad Krzną; 

 Miasto zbywało nieruchomości w drodze przetargowej i bezprzetargowej, zbywało też 

prawo własności na rzecz użytkowników wieczystych; 

 trwały prace zmierzające do uregulowania stanów prawnych gruntów zajętych pod ulice 

miejskie; 

 skierowano do Wojewody Lubelskiego 2 wnioski o komunalizację (wnioski dot. ulicy 

Wspólnej i nieruchomości stanowiącej nowoprojektowaną drogę w pobliżu ulicy 

Siedleckiej); 

 dokonano podziału geodezyjnego 9 działek stanowiących własność Miasta (m.in. na 

potrzeby wydzielenia dróg i zapewnienia obsługi komunikacyjnej do budynków 

wielorodzinnych, lub przygotowania nieruchomości do sprzedaży). 

 

 

                                                           
9 Decyzja Starosty Łukowskiego Nr 1021/2020 z dnia 03.12.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej na rzecz Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków pn. „Budowa ulic pomiędzy Alejami 

Kaczorowskiego i ul. Zagrodową wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. 
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6. Gospodarka komunalna 
 

6.1. Gospodarka odpadami i oczyszczanie miasta 

 

W 2021 roku weszła w życie kolejna, duża nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej, tj. ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 

888 z późn. zm.). Jest nią ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach 

(Dz.U. poz. 1648). 

 

Mając na uwadze powyższe przepisy, a także lokalne akty prawne uchwalane przez Radę 

Miasta Łuków, na terenie miasta odbywał się odbiór i transport odpadów komunalnych, 

realizowany przez PUIK Sp. z o. o. Odpady podobnie jak w latach poprzednich transportowane 

były do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k/Radzynia 

Podlaskiego. Równolegle przy ul. Świderskiej 128 w Łukowie funkcjonował Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

 

Dodatkowo, zgodnie z uchwałą Rady Miasta10, od 1 czerwca 2021 r. właściciele nieruchomości 

jednorodzinnych kompostujący bioodpady mogli skorzystać ze zwolnienia w opłacie, która 

wynosi 4 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Natomiast dla 

właścicieli nieruchomości, których średni miesięczny dochód w roku poprzednim nie 

przekroczył kwoty uprawniającej do otrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, 

funkcjonowała kwota zwolnienia w wysokości 6 zł miesięcznie za każdą osobę wchodzącą 

w skład gospodarstwa domowego. Z ulg tych korzystali odpowiednio mieszkańcy 

z 194 nieruchomości - w przypadku kompostowania bioodpadów oraz 426 nieruchomości 

w drugim przypadku. 

 

Ponadto według danych za rok 2021, w Łukowie: 

 zagospodarowano łącznie 8 085,48 Mg odpadów; 

 odpady niesegregowane (zmieszane) wyniosły 0,36% wszystkich odebranych odpadów 

(28,99 Mg odpadów); 

 zebrano 3 035,06 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji oraz 

pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych (więcej o 457,90 Mg odpadów 

w stosunku do roku poprzedniego); 

 zanotowano różnicę między ilością zameldowanych osób na pobyt stały, a ilością 

złożonych deklaracji śmieciowych; 

 w związku ze zmianą liczby osób zamieszkałych na nieruchomości, wezwano 

86 właścicieli do złożenia nowej deklaracji; 

 złożono 2 deklaracje dla nieruchomości na których znajdują się z domki letniskowe lub 

inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez 

część roku.  

                                                           
10 Uchwałą Nr XXXIX/298/2021 Rady Miasta z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnień z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 
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Poniżej przedstawiono liczbowy, jak i udział poszczególnych odpadów zebranych z wszystkich 

rodzajów nieruchomości z terenu miasta Łuków w 2021 roku11, z którego wynika, że 

największą frakcję odpadów stanowią odpady ulegające biodegradacji (37,54% wszystkich 

zebranych odpadów, uwzględniając odpady z pielęgnacji terenów zielonych). Pomimo 

możliwości uzyskania ulg za odprowadzanie odpadów do kompostowników, jak również 

wprowadzenia limitu jednorazowego wystawienia odpadów zielonych w okresie od kwietnia 

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

odpadów biodegradowalnych wciąż jest największa.  

 

LP Rodzaje odebranych odpadów komunalnych 

Ilość w Mg 

odebranych odpadów 

2020 2021 

1. Odpadowa masa roślinna 0,00 0,00 

2. Opakowania z papieru i tektury 444,19 494,22 

3. Papier i tektura 6,35 0,00 

4. Tworzywa sztuczne 2,30 0,00 

5. Opakowania z tworzyw sztucznych 654,68 1067,40 

6. Zmieszane odpady opakowaniowe 318,04 0,00 

7. Opakowania ze szkła 535,58 561,32 

8. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 1 929,14 2085,38 

9. Odpady ulegające biodegradacji 996,78 949,68 

10. Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 2 071,17 2272,70 

11. Inne odpady nieulegające biodegradacji 141,12 10,38 

12. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 244,09 28,99 

13. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 19,61 14,52 

14. Odpady wielkogabarytowe 87,88 74,73 

15. Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów 498,42 526,16 

 

Tabela 6. Ilość (w Mg) zebranych odpadów komunalnych na terenie Miasta Łuków w latach 2020-2021. Źródło: obliczenia 

własne. 

 

                                                           
11 W przypadku zestawienia liczbowego przygotowano dodatkowo odniesienie do roku poprzedniego. 
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Rysunek 2. Procentowy udział poszczególnych odpadów zebranych z wszystkich rodzajów nieruchomości z terenu Miasta 

Łuków w 2021 roku. Źródło: opracowanie własne. 

 

Jak widać wyżej, kolejne po odpadach biodegradowalnych frakcje to pozostałe odpady 

zbieranie selektywne (28,11%), tworzywa sztuczne i metal (13,20%), szkło (6,94%), popiół 

(6,51%) oraz papier i tektura (6,11%). Na uwagę zasługuje też postępujący spadek odbieranych 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, co świadczy, że w zdecydowanej 

większości mieszkańcy i przedsiębiorcy miasta rzetelnie i ze zrozumieniem stosują się do zasad 

segregacji odpadów komunalnych. Mówiąc natomiast o wciąż występujących odpadach 

nieposegregowanych, należy zaznaczyć, że w 2021 roku wszczęto 161 postępowań 

administracyjnych w celu naliczenia podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.12 Dodatkowo w ubiegłym roku Miasto skontrolowało 6 losowo wybranych 

nieruchomości, na których kompostowane są bioodpady. W wyniku kontroli wydano 2 decyzje  

w sprawie utraty prawa do korzystania z odpowiednich zniżek. 

 

Miasto Łuków w 2021 roku uzyskało dochody pochodzące z opłaty za odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 5 832 216,76 zł. Natomiast wysokość 

wszystkich wydatków to 7 947 018,27 zł. Jak wynika z analizy finansowej deficyt w 2021 roku 

wyniósł 2 110 150,14 zł. W ciągu roku wystawiono też 2 334 upomnień na łączną kwotę 

283 532,70 zł oraz 273 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 92 037,02 zł. W wyniku 

161 postępowań w sprawie określenia podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi uzyskano dochód w wysokości 44 731,13 zł. 

 

6.2. Oświetlenie uliczne 

 

Do zadań Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie należy utrzymanie oświetlenia ulicznego 

na terenie Miasta Łuków. Ilość punktów świetlnych wynosi 3 482 sztuk, z czego 1 329 stanowią 

                                                           
12 30 postępowań dotyczyło nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej, 

89 postępowań dotyczyło nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielolokalowej. 

Natomiast 42 postępowania dotyczyły nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne. 
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oprawy świetlne w technologii LED. W 2021 roku zanotowano 328 awarii oświetlenia o różnej 

skali uszkodzeń, zaczynając od wymiany źródła światła kończąc na wymianie słupa. 

 

6.3. Zieleń miejska i place zabaw 

 

W 2021 r. Miasto zwracało dużą uwagę na zieleń miejską. Jedną z najbardziej widocznych 

zmian była ta polegająca na rozebraniu części kostki brukowej na Placu Solidarności i Wolności 

i zasadzeniu w tym miejscu 8 drzew charakteryzujących się gęstym ulistnieniem i ugałęzieniem 

dającym cień, pochłaniającym pył i hałas. W ten sposób w jednym miejscu zyskano 120 m2 

terenu zielonego. Plac zyskał też nowe ławki. 

 

W ciągu roku sukcesywnie wymieniano małą architekturę, ławki, donice na rośliny oraz kosze 

na śmieci. Trwały prace pielęgnacyjne drzew, krzewów i roślin sezonowych. Założono też łąki 

kwietne o łącznej powierzchni około 4000 m2. Służy miejskie nasadzały drzewa oraz kwiaty i 

krzewy, zadbały o świąteczne dekorowania miasta, w tym m.in. przed budynkiem Urzędu przy 

ul. Piłsudskiego. Część prac w zakresie utrzymania i pielęgnacji zieleni oraz utrzymania 

porządku na terenie zieleni miejskiej na podstawie odrębnych umów wykonywały 

Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” w Łukowie i Zakład 

Aktywności Zawodowej. 

 

Jeśli chodzi o place zabaw, 2021 r. był kolejnym, w którym Zakład Gospodarki Lokalowej 

w Łukowie zajmował się utrzymaniem porządku i czystości oraz naprawą i konserwacją 

urządzeń w tych miejscach. Łącznie administrowano 2 989 m2 tego typu placami, których 

wykaz przedstawiono poniżej. 

  

LP Obiekt i lokalizacja 

1. Otwarta strefa aktywności przy ul. 700-lecia 

2. Plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy ul. Broniewskiego - Gałczyńskiego 

3. Plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy ul. Chrobrego 

4. Otwarta strefa aktywności przy ul. Konstytucji 3 Maja 

5. Plac zabaw wraz z siłownią przy ul. Krasińskiego 

6. Plac zabaw przy ul. Nowogródek 

7. Plac zabaw dla dzieci młodszych przy ul. Rogalińskiego 

8. Plac zabaw dla dzieci starszych przy ul. Rogalińskiego 

9. Siłownia zewnętrzna przy ul. Rogalińskiego 

10. Trasa zdrowia przy ul. Rogalińskiego 

11. Skate Park przy ul. Rogalińskiego 

12. Plac zabaw przy ul. Rurowej 

13. Otwarta strefa aktywności przy ul. Stawki 

 
Tabela 7. Wykaz placów zabaw, konserwowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Łukowie. 
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Nowym zadaniem Zakładu Gospodarki Lokalowej w ubiegłym roku było bieżące utrzymanie 

porządku i czystości na nieruchomościach Miasta Łuków o powierzchni 76 080 m2, gdzie 

zebrano ponad 14m3 odpadów komunalnych. 

 

6.4. Targowiska 

 

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

w 2021 r. zarządzał Targowiskiem Miejskim Nr 1 przy ul. Prusa i ul. Łąkowej oraz 

Targowiskiem Nr 2 przy ul. Kanałowej 3 (tzw. „Nowa Baltona”). Łączna powierzchnia tych 

obiektów to 46 530 m2, z czego poszczególne powierzchnie to: 

 Targowisko ul. B. Prusa – 33 150 m2 

 Targowisko przy ul. Łąkowej – 10 580 m2 

 Targowisko przy ul. Kanałowej – 2 800 m2 

 

Na terenie pierwszego z targowisk w 2021 r. realizowane były też inwestycje. Z dotacji celowej 

pracownicy ZGL z pomocą pracowników Zarządu Dróg Miejskich wykonali utwardzenie 

tłuczniem 10 tys. m2 targowiska, utwardzenie kostką brukową 2 tys. m2 terenu, odwodnienie 

oraz dodatkową studzienkę kanalizacji deszczowej.  

 

6.5. Cmentarze 

 

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

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

ul. Strzelniczej. Prace zarządcze w imieniu Miasta sprawował w tym zakresie w 2021 r. Zakład 

Gospodarki Lokalowej. Na cmentarzu komunalnym pracownicy Zakładu wykonali niezbędne 

inwestycje w postaci alejek cmentarnych o nawierzchni brukowej i 58 grobów w tym: 

 10 szt. jednomiejscowych; 

 30 szt. dwumiejscowych; 

 12 szt. trzymiejscowych; 

 6 szt. czteromiejscowych.  

 

Aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na grobowce i usługi funeralne, w 2021 r. wymagana 

była stała obecność co najmniej czterech pracowników Zakładu na cmentarzu komunalnym. 

Dodatkowo w związku z wycinkami drzew z terenu miasta, dokonano nasadzeń zastępczych 

na Cmentarzu Wojennym przy ul. Strzelniczej w ilości 23 drzew. 

 

6.6. Opieka nad zwierzętami 

 

W 2021 roku Miasto miało podpisaną umowę z podmiotem prywatnym na przyjmowanie 

i zapewnienie opieki zwierzętom w schronisku, a także interwencyjne wyłapywanie 

bezdomnych zwierząt z terenu Łukowa. W ten sposób zapewniono opiekę 42 psom i 15 kotom. 

Samorząd zawarł też umowę na udzielanie pomocy weterynaryjnej dla zwierząt. Do adopcji 

oddano 54 psy i 94 koty. Dodatkowo obowiązywała umowa na odbiór i utylizację martwych 
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zwierząt, jak też umowa na zapewnienie 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 2021 

wydatkowało 143 131,49 zł (w tym: schronisko 110 323,20 zł; pomoc weterynaryjna 26 980,00 

zł; dokarmianie 5 322,24 zł; opieka dla zwierząt gospodarskich 506,05 zł). 

 

6.7. Transport publiczny 
 

W czerwcu 2021 r. na terenie miasta została uruchomiona pilotażowa komunikacja miejska 

składająca się z dwóch linii autobusowych, nazwanych kolejno „Ł1” i „Ł2”. Wdrożenie nowej 

w historii miasta usługi, wiązało się z podjęciem przez Radę Miasta stosownej uchwały13 

i poprzedzone zostało analizą potrzeb społecznych (w tym potrzeb mieszkańców 

zainteresowanych aktywnością na terenie świeżo rewitalizowanego zalewu Zimna Woda). 

Uruchomieniu pilotażowej komunikacji miejskiej - będącej darmową usługą dla mieszkańców 

- poprzedzone zostało kampanią informacyjną. 

 

Pierwsza linia, zwana „Ł1” o długości 12 km dotyczyła relacji Świdry Stacja Paliw - 

Wereszczakówny - Zalew Zimna Woda - Nadleśnictwo Ławki. Linia ta funkcjonowała 

w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku przez siedem dni w tygodniu z natężeniem 

i zwiększeniem kursów w dni weekendowe i świąteczne. Przeprowadzone rozpoznanie 

pozwoliło określić, że linia ta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Drugą pilotażową 

linię „Ł2” o długości 8 km, utworzono na trasie Świdry Stacja Paliw - Wereszczakówny - PKP, 

biorąc przede wszystkim pod uwagę potrzeby mieszkańców w zakresie sprawnej komunikacji 

pomiędzy dworcem PKP a oddaloną od niego częścią miasta. Istotnym kryterium doboru 

właściwych godzin kursowania autobusów, był rozkład jazdy pociągów PKP. Kolejnym 

ważnym kryterium ustanowionej linii autobusowej była, sprawna komunikacja dzieci 

dojeżdżających do szkół. W trakcie funkcjonowania linii autobusowej Ł2 dokonywano 

aktualizację i zmiany rozkładu jady, które podyktowane były bezpośrednio sugestiami 

i potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców. 

 

7. Działania spółek komunalnych oraz jednostek organizacyjnych 

w 2021 r. 
 

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

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie Sp. z o. o. jest odpowiedzialne 

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

ścieków, a także zbieranie, obróbkę i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne. Spółka 

w 2021 r. na bieżąco wykonywała swoją działalność, dysponując na dzień 31 grudnia 88 km 

sieci wodociągowej. W całym roku pozyskano (wyprodukowano) 1.347,4 m3 wody, ponosząc 

                                                           
13 Radni Rady Miasta Łuków na sesji w dniu 29 kwietnia 2021 r. podjęli uchwałę Nr XXXIX/305/2021 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu w formie dotacji celowej w wysokości 178 083,36 zł, na 

wykonywanie przez Powiat Łukowski zadania w postaci organizacji publicznego transportu zbiorowego. 
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przy tym straty wody na poziomie 12,7%. Na koniec 2021 roku spółka miała zawarte 

4 823 umowy o zaopatrzenie w wodę. Ilość wodomierzy głównych wynosiła 5 096 szt., 

natomiast ilość wodomierzy wody zużywanej bezpowrotnie (zawartych umów dostawy wody 

zużywanej bezpowrotnie) to 860 szt. W roku 2021 zamontowano 54 wodomierze główne oraz 

wymieniono 919 szt. wodomierzy u odbiorców usług. Ponadto pozyskano o 4,9 tys. m³ mniej 

wody z ujęć głębinowych w stosunku do roku poprzedniego. 

 

W 2021 r. nastąpił przyrost rozdzielczej sieci wodociągowej o 0,14 km oraz przyrost przyłączy 

wodociągowych w ilości 42 szt. do 54 budynków o długości około 1,33 km. Inwestycje 

przeprowadzone w 2021 r. w przedmiotowym zakresie to m.in. budowa sieci wodociągowych 

w ul. Południowej i Tuwima, modernizacja sieci wodociągowej w ul. Gałczyńskiego, 

modernizacja sieci wodociągowej wody surowej przy ulicy Parkowej. W ramach prac 

konserwacyjno-remontowych w 2021 roku na rozdzielczej sieci wodociągowej usunięto 

36 awarii. Na armaturze wodociągowej usunięto w analogicznym okresie 68 awarii. 

W ubiegłym roku zgłoszono też 40 awarii na przyłączach wodociągowych. Na zlecenie 

odbiorców usług pracownicy Zakładu Wodociągów PUIK usunęli 27 awarii. W spółce 

funkcjonowało też akredytowane Laboratorium, przeprowadzające badania wody 

przeznaczonej do spożycia. W 2021 roku Laboratorium przeprowadziło badania 1788 próbek 

w tym 1545 próbek na potrzeby Przedsiębiorstwa, tj. Zakładu Kanalizacji i Oczyszczania 

Ścieków oraz Zakładu Wodociągów. 

 

W przypadku innej gałęzi działalności PUIK, jakim jest odbiór i oczyszczanie ścieków, Spółka 

zarządzała 102,2 km sieci kanalizacyjnej z terenu miasta i częściowo z Gminy Łuków oraz 

17 sieciowymi przepompowniami ścieków. „Sercem” systemu była oczyszczalnia 

mechaniczno-biologiczna, odprowadzająca średnio 9 318 m3 ścieków na dobę. Inne statystyki 

związane z rokiem poprzednim to m.in. 79 nowych przyłączy kanalizacyjnych, 4 692 m3 

ścieków odebranych taborem asenizacyjnym z terenu miasta oraz 9 828 m3 z Gminy Łuków 

(odnotowano wzrost odebranych nieczystości z terenu gminy). 

 

W 2021 r. Spółka rozpoczęła realizację inwestycji z Wieloletniego planu rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu 

Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie na okres od 2020 r. do 

31.12.2024 r., który Rada Miasta Łuków uchwaliła 31 lipca 2020 roku. Inwestycja ta obejmuje 

modernizację części mechanicznego oczyszczania ścieków na oczyszczalni, rozbudowę 

kompostowni odpadów, renowację sieci kanalizacyjnej, oraz modernizację dwóch sieciowych 

przepompowni ścieków. Wyżej wymienione inwestycje są dofinansowane ze środków 

NFOŚiGW. Ponadto w 2021 roku zostały zakupione 2 samochody dla potrzeb działalności 

Zakładu Kanalizacji i Oczyszczania ścieków, tj. samochód asenizacyjny i samochód do 

ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji. W ramach modernizacji kompostowni zostało 

zakupione sito bębnowe do przesiewania kompostu. Równolegle w ramach prac 

konserwacyjno-remontowych pracownicy Zakładu Kanalizacji siłami własnymi 406 razy 

usuwali niedrożność sieci kanalizacyjnej, wykonali remonty i regulacje włazów, wykonywali 

czyszczenia i udrożnienia urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów. Niestety koszty 

gospodarki ściekowej znacząco podnosiły wody obce przedostające się do sieci kanalizacyjnej. 
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W roku 2021 przedostało się ich ponad 1,61 mln m3, co stanowi 49,2% wszystkich ścieków 

oczyszczonych i odprowadzonych do rzeki Krzny. 

 

PUIK Sp. z o.o. prowadził też działalność w zakresie odbierania i transportowania odpadów 

komunalnych oraz prowadzenia tzw. PSZOK-u. W sumie przez cały rok odebrano 8 060,58 Mg 

odpadów od mieszkańców Łukowa oraz 233,44 Mg odpadów od innych podmiotów, na 

podstawie indywidualnych umów. W ramach zawartej umowy z Miastem Łuków, zrealizowane 

zostały dwie (wiosenna i jesienna) zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 

AGD i RTV, podczas których odebrano odpady z ponad 700 nieruchomości jednorodzinnych 

i wielorodzinnych.  

 

Za 2021 rok działalność Spółki zamknęła się zyskiem netto w kwocie 747,7 tys. zł. 

Średnioroczne zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 89 etatów. Na dzień 31.12.2021 r. 

Spółka zatrudniała ogółem 92 osoby z tego 21 kobiet i 71 mężczyzn, a średni staż pracy 

pracowników w Spółce wyniósł 17 lat. W PUIK Sp. z o.o. w Łukowie doszło też do zmiany na 

stanowisku Prezesa Zarządu. Pana Marcina Mateńko na tym stanowisku z początkiem kwietnia 

zastąpił Pan Paweł Krasuski. 

 

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. 

Zatrudnienie w Przedsiębiorstwie na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 43 osób, w tym 28 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. 

 

Ciepło wytwarzane w 2021 r. w postaci gorącej wody przesyłane było siecią ciepłowniczą  

o łącznej długości 18,560 km. W 2021 roku przedsiębiorstwo oprócz działalności 

eksploatacyjnej ciepłowni i sieci ciepłowniczej oraz wykonania niezbędnych remontów 

urządzeń i instalacji zapewniających ciągłość dostawy ciepła do odbiorców, prowadziło 

również działalność inwestycyjną przede wszystkim w zakresie rozbudowy sieci ciepłowniczej. 

Powstał nowy odcinek sieci ciepłowniczej o długości 442 mb oraz przyłącza do budynków 

o długości 88 mb. W 2021 roku ciepło na potrzeby ogrzewania pomieszczeń oraz podgrzewu 

wody wodociągowej popłynęło do przyłączonych budynków mieszkalnych na os. Klimeckiego 

9 i 10 oraz przy ul. Wileńskiej 3, ul. Kresów Wschodnich 2B i ul. Browarnej 35. Łączna 

wielkość zamówionej mocy cieplnej przyłączonych budynków wyniosła 454 000 W. 

 

W roku 2021 Przedsiębiorstwo wyemitowało do powietrza 3 Mg pyłów oraz 20131 Mg gazów. 

Nie przekroczono natomiast dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza określonej 

w pozwoleniu na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza. Przychody PEC Sp. z o.o. ogółem 

wzrosły o 18,7 % w stosunku do roku ubiegłego tj. o kwotę 2 166,5 tys. zł. głównie w wyniku 

wzrostu sprzedaży ciepła o 22 167 GJ oraz wzrostu cen ciepła. Koszty działalności operacyjnej 

wzrosły o kwotę 3 020,4 tys. zł., głównie z powodu wzrostu cen zakupionych uprawnień do 
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emisji CO2. Wydatki na zakup uprawnień w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się 

o 268,3%. W roku 2019 wydano na ten cel kwotę 1 673,6 tys. zł., a w roku 2020 - 4 490,5 tys. 

zł. Powyższe zmiany spowodowały, że spółka za rok 2021 odnotowała stratę w wysokości 

90,9 tys. zł. 

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łukowie w 2021 r. opracowało studium 

wykonalności dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ekologicznej elektrociepłowni w Łukowie”, 

którego celem jest budowa elektrociepłowni opalanej biomasą z układem ORC oraz 

dodatkowym kotłem wodnym, produkującej ciepło i energię elektryczną w sposób ekologiczny 

i wysokosprawny z paliw odnawialnych, gwarantującej uzyskanie przez PEC w Łukowie 

statusu efektywnego systemu ciepłowniczego. Pod koniec roku Przedsiębiorstwo podpisano 

umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

dofinansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki w wysokości 28 240 000 zł z okresem 

spłaty od marca 2024 r. do grudnia 2040 r. oraz na dofinansowanie przedsięwzięcia w formie 

dotacji w wysokości 28 240 000 zł.14 Nowa elektrociepłownia ma za zadanie zaspokojenie 

potrzeb miejskiej sieci ciepłowniczej w okresie minimalnego zapotrzebowania na ciepło (lato) 

oraz w sezonie grzewczym. Według PEC parametry pracy nowej elektrociepłowni będą zgodne 

z istniejącymi kotłami węglowymi, co pozwoli na wyprowadzenie wyprodukowanego ciepła 

bezpośrednio do sieci ciepłowniczej, ograniczając w ten sposób ilość ciepła produkowanego 

z węgla kamiennego. Istniejące kotłowy węglowe będą natomiast pełnić funkcje rezerwowo-

szczytowe. Realizacja inwestycji oprócz walorów ekonomicznych, ma także doprowadzić do 

zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.  

 

7.3. Zakład Gospodarki Lokalowej w Łukowie 

 

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

oświetlenia ulicznego, administrowaniem placami zabaw, placami targowymi i cmentarzami 

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

31 grudnia 2021 r. ZGL zarządzał 65 budynkami, w tym: 

 392 własnościowymi lokalami mieszkalnymi o powierzchni 17 115,03m2; 

 lokalami mieszkalnymi będącymi w zasobach Miasta Łuków - w zależności od rodzaju 

umowy: 

o 211 lokalami z umową najmu jako lokale komunalne o powierzchni 8 903,09m2; 

o 21 lokalami z umową najmu jako lokale socjalne o powierzchni 584,26m2; 

o 14 lokalami, które zajmują osoby bez tytułu prawnego o powierzchni 501,45m2; 

o 11 niezamieszkanymi lokalami o powierzchni 252,58m2; 

 33 lokalami użytkowymi o powierzchni 2 301m2; 

 5 toaletami publicznych w tym: 

o 2 toaletami półautomatycznymi przy ul. Rogalińskiego i ul. Staropijarskiej; 

o 1 toaletą publiczną na Targowisku nr 2 przy ul. Kanałowej; 

                                                           
14 Pozostałe koszty w wysokości 13 367 000 zł stanowią koszty niekwalifikowane (podatek VAT, odsetki). Łączny 

planowany koszt inwestycji oszacowano na 69 847 000 zł. 
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o 2 toaletami publicznymi na Targowisku nr 1 przy ul. B. Prusa i ul. Łąkowej 

(czynne w dni targowe). 

 

Ponadto ZGL w Łukowie sprawował w 2021 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. Ponadto w ubiegłym roku w budynkach 

będących zasobami Miasta Łuków wykonano poniżej przedstawione inwestycje: 

 docieplenie ściany budynku przy ul. Żelechowskiej 70D; 

 zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz montaż kotła 

gazowego w budynku przy ul. Żelechowskiej 70D; 

 zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz 

z podłączeniem do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynku przy ul. Sosnowej 2 

w Łukowie (dodatkowo zainstalowano zewnętrzne oświetlenie budynku). 

 

W przeciągu całego roku usunięto także 202 awarie, z czego 42 interwencje dotyczyły lokali 

w zasobach Miasta Łuków. Skala awarii w ww. lokalach obejmowała w szczególności naprawy 

poszycia dachowego i naprawa lub wymiany instalacji elektrycznej w lokalach.  

 

7.4. Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie 

 

Miasto zapewniając utrzymanie odpowiedniego standardu infrastruktury drogowej deleguje 

obowiązki w tym zakresie na Zarząd Dróg Miejskich. ZDM 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 

jednostka ta wykonuje także zadania z zakresu inżynierii ruchu, koordynuje roboty w pasie 

drogowym, wydaje zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, prowadzi strefę płatnego 

parkowania. 

 

Pracownicy ZDM w 2021 roku odpowiadając za utrzymanie 88,5 km dróg miejskich 

opracowywali projekty stałej i czasowej organizacji ruchu, dbali o odpowiedni stan znaków 

pionowych i poziomych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. ZDM ponadto 

sukcesywnie oznaczał miejsca parkingowe m.in. dla osób niepełnosprawnych, prowadził też 

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

połączeniu ul. Poważe i ul. Parkowej, ul. Objazdowej. Z uwagi na uruchomienie pilotażowej 

komunikacji miejskiej w Łukowie, ZDM wykonywał szereg prac związanych z oznakowaniem 

i wykonaniem przystanków oraz peronów autobusowych, dbał też o jakość zieleni miejskiej, 

koszenie miejskich trawników, itp. 

 

Wartym uwagi działaniem ZDM w 2021 r. było także administrowanie strefą płatnego 

parkowania obejmującą 420 miejsc. Z tytułu sprzedaży biletów parkingowych uzyskano kwotę 

604 274,80 zł, w tym 14 640 zł ze sprzedaży abonamentów za parkowanie. Z tytułu opłaty 

dodatkowej (czyli za nie opłacenie zgodnie z regulaminem SPP należności za parking) 

uzyskano kwotę 91 234,30 zł. Kontrolerzy ZDM wystawili też 2124 wezwania o pobraniu 
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opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie i 819 upomnień z tytułu nieuiszczenia 

opłaty dodatkowej.  

 

Na uwagę, w przedmiotowym zakresie, należą też inwestycje drogowe realizowane siłami 

własnymi Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie. W 2021 r. były nimi: 

 wykonanie nowych warstw bitumicznych na ulicach Chabrowej, Partyzantów, 

Gałczyńskiego i Korczaka;  

 wykonanie łącznika ulicy Laskowskiego z ul. Prusa; 

 budowa skrzyżowań wyniesionych na ul. Czechowicza, Broniewskiego, Słowackiego; 

 remont kanalizacji deszczowej na ul. Dmocha. 

 

8. Pomoc społeczna 
 

Zadania z zakresu pomocy społecznej - mające na celu umożliwienie osobom i rodzinom 

przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie sami pokonać - 

realizował w 2021 roku w Łukowie m.in. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łuków. 

Wydział realizował zadania własne oraz rządowe zadania zlecone samorządom ustawami, 

dotyczące szerokorozumianej polityki prorodzinnej oraz prozdrowotnej. Ponadto zadaniami 

własnymi realizowanymi przez Wydział Spraw Społecznych była w 2021 r. realizacja zadań 

z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych15 oraz z zakresu profilaktyki 

i przeciwdziałania narkomanii16. 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 2021 r. przeprowadzono 

64 postępowania administracyjne zakończone wydaniem 57 decyzji administracyjnych w tym 

48 potwierdzających prawo do świadczeń, 2 decyzje odmowne, 3 decyzje umarzające 

i 4 decyzje wygaszające. Wydano również 7 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 ramach realizacji zadań z zakresu polityki prorodzinnej, Wydział zajmował się wypłacaniem 

świadczeń. Ich wysokość oraz ilość przedstawia tabela poniżej: 

 

 

Ilość i rodzaj wydatków Kwota 

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

alkoholizmowi. 
16 Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. 
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15 777 zasiłków rodzinnych 1 769 432,63 zł 

7 130 dodatków do zasiłków rodzinnych 854 134,70 zł 

8 745 zasiłków pielęgnacyjnych 1 887 521,00 zł 

1 402 świadczeń pielęgnacyjnych 2 755 048,00 zł 

366 specjalnych zasiłków opiekuńczych 205 901,00 zł 

176 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 176 000,00 zł 

727 świadczeń rodzicielskich 668 168,38 zł 

6 jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka 24 000 zł 

2 323 świadczenia z funduszu alimentacyjnego 966 007,03 zł 

61 779 świadczeń wychowawczych 31 191 575,64 zł 

56 świadczeń „Dobry start” 16 800,00 zł 

Ogółem: 40 514 588,38 zł 

 

Tabela 8. Wielkość wydatków na zasiłki świadczone przez Wydział Spraw Społecznych w 2021 r. Źródło: opracowanie własne. 

 

Innym obowiązkiem realizowanym w ramach zadań zleconych było wypłacanie dodatków 

energetycznych. W 2021 r. wypłacono ogółem 95 dodatków energetycznych na kwotę 

1 256,65 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 3.17 Na podstawie przepisów Wydział na bieżąco prowadził 

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

dziecięcymi i dziennymi opiekunami. W 2021 r. do przedmiotowego rejestru wpisano 

7 żłobków oraz 1 klub dziecięcy, a jedną z tych placówek był Żłobek Miejski nr 1 w Łukowie, 

wpisany do rejestru żłobków 29.01.2021 r.  

 

Innym zadaniem własnym Miasta Łuków, realizowanym przez Wydział Spraw Społecznych 

w 2021 roku była wypłata dodatków mieszkaniowych zgodnie z zapisami ustawy o dodatkach 

mieszkaniowych18. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wypłacono 2505 dodatków 

na kwotę 453 806,04 zł. w tym na lokale: 

 spółdzielcze własnościowe i lokatorskie - 1210 dodatków na kwotę 192 040,19 zł. 

 komunalne - 541 dodatków na kwotę 103 986,79 zł. 

 wspólnot mieszkaniowych - 349 dodatków na kwotę 68 138,05 zł. 

 pozostałe - 405 dodatków na kwotę 68 138,05 zł. 

 

                                                           
17 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. 
18 Ustawa z dn. 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. 
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Dodatki przyznawane są na okres 6 miesięcy. Kwota przyznawanych dodatków zgodnie 

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

określenia wysokości dodatku mieszkaniowego nie przekracza 60% naliczonego dodatku. 

 

8.3.  Żłobek Miejski nr 1 w Łukowie 

 

Żłobek Miejski Nr 1 w Łukowie to nowa jednostka podległa Miastu, wybudowana w 2020 r. 

m.in. z udziałem środków zewnętrznych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 202019, a wpisana do rejestru żłobków 

29 stycznia 2021 r. Nowo utworzony żłobek jest pierwszą, prowadzoną przez Miasto tego typu 

instytucją (opieki nad dziećmi w wieku do lat 3), zrealizowaną w sąsiedztwie Przedszkola 

Miejskiego nr 2 przy ul. Piłsudskiego 18. W miejscu tym wybudowany został wolnostojący, 

parterowy i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych budynek o powierzchni 

użytkowej 367,9 m2, w którym zakupione zostało także pierwsze wyposażenie. Dzięki 

inwestycji zostało utworzonych 48 miejsc opieki dla dzieci, wykorzystanych w 100% przez 

pierwszy rok funkcjonowania placówki20. 

 

Żłobek jest dobrze wyposażony w zabawki, środki edukacyjne, pomoce multimedialne, które 

zachęcają dzieci nie tylko do zabawy, ale również do nauki i nabywania różnorodnych 

umiejętności. Działania opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne prowadzone są w dwóch 

grupach wiekowych21, a opiekunowie pracują z dziećmi na postawie Rocznego i Miesięcznych 

planów pracy, opracowywanych dla każdych grup wiekowych. Dużym zainteresowaniem 

wśród dzieci i rodziców cieszy się wdrażana innowacja edukacyjna „Maluch-Europejczyk”, 

oparta na Międzynarodowym Programie Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci”. 

 

Żłobek podejmuje różnorodne działania, m.in. angażując się akcje charytatywne, organizuje 

imprezy i uroczystości o charakterze rodzinnym, państwowym i lokalnym, przeprowadza 

konkursy i warsztaty dla dzieci. Placówka nawiązuje współpracę także z innymi jednostkami 

bądź służbami. Niestety ze względu na wprowadzone obostrzenia i ograniczenia związane ze 

stanem epidemii, Żłobek Miejski Nr 1 w Łukowie nie zrealizował w 2021 r. wszystkich działań 

i spotkań okolicznościowych z rodzicami oraz uroczystości na terenie jednostki.  

 

Czas pracy żłobka dostosowany jest do potrzeb rodziców - placówka czynna jest w godzinach 

6.30 - 17.00. W żłobku zatrudnionych jest 5 pracowników administracji i obsługi oraz 

9 opiekunów, pielęgniarka i logopeda (w różnych wymiarach czasu pracy). Opiekunowie 

posiadają odpowiednie przygotowanie do pracy w żłobku, systematycznie się doskonalą na 

kursach, szkoleniach i warsztatach. 

                                                           
19 Zadanie pn. „Utworzenie w 2020 roku 48 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 

trzech, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych: budowa budynku żłobka miejskiego oraz zakup pierwszego 

wyposażenia nowoutworzonych miejsc w Żłobku Miejskim nr 1 w Łukowie, ul. Józefa Piłsudskiego 18, 21-400 

Łuków”. Całkowita wartość projektu: 1 980 000,00 zł; dotacja: 1 584 000,00 zł (co stanowi 80% całkowitej 

wartości projektu); wkład własny: 396.000,00 zł. 
20 Z informacji zbieranych przez Żłobek Miejski Nr 1 w Łukowie wynika, iż na terenie Łukowa wciąż występuje 

zapotrzebowanie na miejsca opieki dla dzieci. 
21 Grupa młodsza - „Kolorowe nutki” - liczy 24 dzieci. Grupa starsza - „Złote nutki” - również liczy 24 dzieci. 
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Istotnym w kontekście funkcjonowania placówki jest także otrzymanie dofinansowania od 

Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na dofinansowanie realizacji zadań w ramach 

Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 

pn. „Moduł 2 Zapewnienie funkcjonowania 48 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 

3 utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem wcześniejszych edycji 

Programu „Maluch” - Żłobek Miejski Nr 1 w Łukowie oraz „Dofinansowanie funkcjonowania 

48 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Żłobek Miejski Nr 1 w Łukowie”. W roku 

2021 dofinansowanie ogółem wyniosło 89 760,00 zł. Natomiast wydatki związane 

z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego Nr 1 w Łukowie w roku 2021 wyniosły łącznie 

83 264,92 zł. 

 

8.4. Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie 

 

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 zatrudniał w 2021 r. 21 osób. Realizował zadania wynikające z szeregu ustaw22 

oraz programów23, w tym także tych lokalnych. Świadczenia realizowane w ramach zadań 

własnych gminy w 2021 r. przedstawia tabela poniżej. 

 

LP 
Rodzaj 

świadczenia 
Opis świadczenia 

Ilość osób 

pobierających 

świadczenie 

w 2021 r. 

Wartość 

świadczenia 

w 2021 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. 

93 osoby 486 803 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. 

32 osoby 34 087 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. 
81 osób 42 545 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. 

17 osób 2 760 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 

153 osoby 

(w tym 120 

dzieci) 

59 056 zł 

                                                           
22 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. 
23 Programy realizowane w 2021 przez MOPS w Łukowie to: „Posiłek w szkole i w domu”, „Asystent rodziny”, 

„Wspieraj Seniora”, „Senior +”, „Opieka Wytchnieniowa”, „Rodzina Trzy Plus”, „Łukowska Karta Seniora”. 
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zapytania ofertowego. Koszt jednego gorącego 

posiłku dla osoby dorosłej wynosił 5,- zł. Z 

posiłków korzystają także osoby bezdomne. 

Wydatki na posiłki finansowane były z budżetu 

wojewody (60%) i z budżetu miasta (40%). 

6. 

Świadczenia 

pieniężne na zakup 

posiłków lub 

żywności 

Zasiłek celowy, finansowany w 60% z budżetu 

wojewody, w 40% z budżetu miasta. 
89 rodzin 54 248 zł 

7. Schronienie 

MOPS kierował osoby bezdomne, za ich zgodą, do 

Schroniska dla Osób Bezdomnych Markot w 

Sobolewie i w Klizinie. Z ww. placówkami zostały 

podpisane porozumienia o współpracy. Odpłatność 

za pobyt w schronisku w Sobolewie wynosiła 35 zł 

dziennie, w Klizinie 31 zł dziennie. Koszty pobytu 

był finansowany z budżetu miasta. 

9 osób24 48 361 zł 

8. Usługi opiekuńcze25 

Usługi opiekuńcze przysługują osobom, które z 

powodu wieku lub choroby wymagają pomocy, a 

są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze wykonywały 

opiekunki zatrudnione w Ośrodku. 

22 osoby 62 996 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. 

18 osób 477 518 zł 

10. 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. 

259 rodzin (w 

tym 552 osób w 

rodzinach) 

--- 

 

Tabela 9. Świadczenia realizowane przez MOPS w Łukowie w ramach zadań własnych gminy (Miasta Łuków) w 2021 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 2021 roku korzystało 37 osób. W ramach realizacji Programu seniorzy 

bezpłatnie korzystali z zajęć artystycznych, poradnictwa dotyczącego zdrowego stylu życia, 

uczestniczyli w wyjazdach i wyjściach do kina, teatru, muzeum, aktywnie spędzali wolny czas. 

Łączny koszt realizacji Programu „Senior+” wyniósł w ubiegłym roku 127 676 zł, z czego 

63 826 zł było finansowane z dotacji Wojewody Lubelskiego. 

 

                                                           
24 W 2021 r. pracownicy MOPS dotarli do 11 osób bezdomnych, z czego na pomoc Ośrodka zgodziło się 9 osób. 

Odpłatność za schronisko ponoszona przez MOPS uzależniona była od dochodu bezdomnego. 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. 
25 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 2021 r. dochód ze świadczonych 

usług opiekuńczych wyniósł 28 488 zł. Ponadto MOPS organizował także prace społecznie użyteczne w zakresie 

usług opiekuńczych. Na mocy porozumienia zawartego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie w 2021 r. do 

świadczenia tych usług skierowano 3 osoby bezrobotne (planowano 6 osób, ale nie było chętnych bezrobotnych 

do świadczenia tych usług). Usługi te były finansowane w 60% przez urząd pracy, a w 40% z budżetu miasta. 
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Oprócz realizacji zadań własnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował 

w 2021 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 skorzystały 4 osoby, 

a koszt wyniósł 14 100 zł.  

 

W 2021 r. do MOPS w Łukowie wpłynęło 2679 spraw do załatwienia, zgłaszanych na piśmie, 

telefonicznie bądź osobiście. Ogółem z różnych form pomocy skorzystały 482 rodziny, 

w których było 948 osób. Ponadto przeprowadzono 65 wywiadów środowiskowych na wniosek 

Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Łukowie oraz 170 wywiadów i informacji na 

potrzeby innych instytucji. Na wniosek policji, prokuratury i sądu sporządzono 61 informacji. 

W 2021 r. MOPS wydawał skierowania po żywność dla 187 rodzin (435 osób), skierowano 

także 10 dzieci na bezpłatne kolonie do Kątów Rybackich, finansowane przez Kuratorium 

Oświaty w Lublinie. Pracownicy socjalni udzielali także porad i wsparcia osobom, które 

zgłaszały 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”26 - pomocą objęto 2 osoby, koszt realizacji 6 731 zł. 

 Zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. W 2021 r. 

w rodzinach zastępczych przebywało 32 dzieci, koszt pobytu wyniósł 90 958 zł. 

 W placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2021 r. przebywało 25 dzieci 

(identycznie jak w 2020 r.). Koszt pobytu wyniósł 559 169 zł (dla porównania koszt 

w 2020 r.: 624 688 zł). 

 Zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty w zakresie przyznawania i wypłacania 

świadczeń materialnych o charakterze socjalnym. W 2021 r. przyznano i wypłacono 

stypendia socjalne dla 128 uczniów, a ich koszt wyniósł 69 654 zł. Ponadto przyznano 

i wypłacono zasiłki szkolne dla 6 uczniów, ich koszt wynosił 3 224 zł. 

 Program „Asystent rodziny”27 - pomocą objęto 16 rodzin. Program finansowany 

z budżetu miasta: 52 363 zł i budżetu wojewody: 2 000 zł. 

 Obsługa administracyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: 

                                                           
26 Polegająca na wsparciu 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. 
27 W 2021 r. w MOPS była zatrudniona na umowę o pracę osoba, która objęła swoim działaniem rodziny mające 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i wyraziły zgodę na współpracę z asystentem. 

Zadaniem asystenta rodziny była pomoc w kształtowaniu prawidłowych postaw życiowych członków rodzin, 

w podniesieniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, prowadzeniu gospodarstwa domowego. 
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o W 2021 r. do Zespołu wpłynęły 73 wypełnione Niebieskie Karty, w tym 

71 wypełnionych przez policję i 2 wypełnione przez MOPS. Dla porównania, 

w 2020 r. Niebieskich Kart było 106, a w 2019 r. 126 Kart. 

o W ciągu roku odbyło się 37 posiedzeń Zespołu. Łącznie w 2021 r. pracowało 

88 grup roboczych, odbyło się 230 posiedzeń. Pracę grupy roboczej koordynuje 

pracownik socjalny. 

o Do Sądu Rejonowego w Łukowie (do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz 

Wydziału Karnego) skierowano ogółem 11 wniosków dotyczących rodzin, 

gdzie przemocą były dotknięte małoletnie dzieci. 

 Koordynacja realizacji lokalnych programów lojalnościowych „Rodzina Trzy Plus” 

(wydano 451 kart) oraz „Łukowska Karta Seniora” (wydano 119 kart). 

 

9. Edukacja w mieście 
 

9.1. Edukacja w liczbach 
 

W 2021 r. na terenie tutejszej jednostki samorządu terytorialnego funkcjonowało 6 przedszkoli 

oraz 5 szkół podstawowych, w tym jedna, która w swojej strukturze posiada oddziały 

przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łuków oraz 8 przedszkoli 

niepublicznych.  

 

Ponadto, do dnia 31 sierpnia 2021 r. funkcjonowała jedna niepubliczna Szkoła Podstawowa 

z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy, która na wniosek organu prowadzącego szkołę, 

Decyzją nr 1/2021 z dnia 3 listopada 2021 r., została wykreślona z ewidencji szkół i placówek 

niepublicznych. 

 

Poniższa tabela przedstawia ogółem liczbę dzieci w przedszkolach oraz liczbę uczniów 

w szkołach zlokalizowanych na terenie Miasta Łuków w roku szkolnym 2021/2022, według 

stanu na dzień 30 września 2021 r. 

 

L.P. Nazwa 

Liczba 

dzieci/uczniów 

ogółem 

1.  Przedszkole Integracyjne nr 1 w Łukowie 101 

2.  Przedszkole Miejskie nr 2 w Łukowie 142 

3.  Przedszkole Miejskie nr 3 w Łukowie 148 

4.  Przedszkole Miejskie nr 4 „Fantazja” w Łukowie 142 

5.  Przedszkole Miejskie nr 6 w Łukowie 146 

6.  Przedszkole Miejskie nr 7 „Szczęśliwa Siódemka” w Łukowie 131 

7.  Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 5 w Łukowie 101 

8.  
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe „Bajkowy Raj” z Oddziałami 

Integracyjnymi 
126 

9.  Niepubliczne Przedszkole „Mały Odkrywca” 70 

10.  
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia 

Św. Wincentego a Paulo 
25 
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11.  Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek 67 

12.  Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „KOALA” 121 

13.  Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Katarzyna Jakubiak 91 

14.  Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” 30 

15.  Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Wesoła Nutka” 54 

Razem przedszkola publiczne i niepubliczne 1495 

16. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukowie, Szkoła Podstawowa nr 1 909 

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

Konarskiego w Łukowie 
427 

18. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie 189 

19. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie 554 

20. Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie 644 

Razem szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne 2723 

 

Tabela 10. Liczba dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych oraz liczba uczniów w szkołach publicznych 

i niepublicznych funkcjonujących na terenie Miasta Łuków w 2021 r. Źródło: Opracowanie własne. 

 

Według danych na dzień 30 września 2021 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Miasto Łuków zatrudnionych było 368 nauczycieli, którzy realizowali łącznie 

344,29 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 
5 7 57 47 252 368 

Liczba 

etatów 
1,68 6,56 54,40 43,52 238,13 344,29 

 

Tabela 11. Stopnie awansów zawodowych nauczycieli w Mieście Łuków 2021 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 2021 wyniosła 180 osób realizujących łącznie 

175,38 etatu. W roku kalendarzowym 2021 nie było zwolnień wśród pracowników obsługi 

i administracji w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Łuków. 

 

9.2. Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych 
 

Miasto Łuków w roku 2021 udzieliło dotacji dla 8 niepublicznych przedszkoli oraz jednej 

niepublicznej szkoły podstawowej. Łączna kwota dotacji wyniosła 7 989 062,19 zł. 

Zestawienie przekazanej dotacji w podziale na rozdziały w roku 2021 dla niepublicznych 

placówek przedstawia się następująco: 
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Lp. Przeznaczenie dotacji Łączna kwota dotacji 

1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy 93 863,90 zł 

2. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek 579 893,81 zł 

3. Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” 272 833,20 zł 

4. Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Wesoła Nutka” 599 662,85 zł 

5. Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Raj” 1 887 634,41 zł 

6. Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA 1 641 822,36 zł 

7. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne 1 817 604,77 zł 

8. 
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr 

Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo 
431 913,19 zł 

9. Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca 663 833,70 zł 

 

Tabela 12. Wielkość dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Łuków w 2021 r. 

Źrodło: opracowanie własne. 

 

9.3. Subwencja oświatowa 

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki pismem z dnia 10 lutego 2021 r. przekazało informację 

dotyczącą określenia na rok 2021 ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. Dla 

Miasta Łuków kwota ta wyniosła 25 634 466,00 zł.28 Ponadto 28 maja 2021 r. Minister Edukacji 

i Nauki podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które wprowadziło 

program zajęć wspomagających. Zajęcia te miały za zadanie wesprzeć uczniów w powrocie do 

szkoły po okresie epidemii. Miasto Łuków złożyło w tym celu wniosek i otrzymało kwotę 

77 000,00 zł. Środki te w całości zostały przekazane, zgodnie z wnioskami dyrektorów, 

wszystkim miejskim szkołom podstawowym 

 

Miasto Łuków w dniu 5 października 2021 r. złożyło wniosek do Departamentu Współpracy 

z Samorządem Terytorialnym Ministerstwa Edukacji i Nauki w związku ze zwiększeniem 

części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wzrostu zadań szkolnych 

i pozaszkolnych, polegającym na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do 

danych przyjętych da naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. 

Decyzją z dnia 26 listopada 2021 r. Minister Finansów przyznał na ten cel Miastu Łuków kwotę 

124 868,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Łączna kwota 

przyznanej Miastu Łuków w roku 2021 subwencji oświatowej wyniosła 25 836 334,00 zł. 

  

                                                           
28 Kwota oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. została ustalona zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 13 listopada 

2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 38) w wysokości łącznej kwoty 

części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2020), 

skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. 
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9.4. Najważniejsze programy i projekty w jednostkach z sektora edukacji 

 

W 2021 r. szkoły podstawowe dla których organem prowadzącym jest Miasto Łuków składały 

wnioski o wsparcie finansowe na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego, w tym 

także tych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury. Miasto aplikując do programu 

„Laboratoria Przyszłości” otrzymało wsparcie finansowe dla 5 szkół podstawowych 

w wysokości 820 200 zł. Kwota wsparcia finansowego uzależniona była od liczby uczniów 

w szkole. Szkoły otrzymały wsparcie finansowe w następujących wysokościach: 

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Grzegorza Piramowicza w Łukowie – 272 200,00 zł, 

z czego wydatkowała 172 856,46 zł, 

 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Konarskiego w Łukowie 

– 128 100,00 zł, z czego wydatkowała 80 280,79 zł, 

 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie – 60 000,00 zł, która 

wydatkowała całość kwoty, 

 Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Chącińskiego w Łukowie 

– 166 200,00 zł, z czego wydatkowała 123 928,08 zł, 

 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Sikorskiego w Łukowie – 193 200,00 zł, 

z czego wydatkowała 116 296,10 zł. 

 

Pozostałe ważne programy i projekty w jednostkach z sektora edukacji: 

 Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania 

zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 

2020-2022 - dotacja w wysokości 26 166,07 zł dedykowana 94 uczniom posiadającym 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; 

 dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 

i ćwiczeniowe - dotacja dla 5 szkół podstawowych wyniosła 356 330,00 zł. Za 

otrzymane środki szkoły podstawowe zakupiły dla wszystkich uczniów podręczniki 

i materiały ćwiczeniowe. Z dotacji skorzystało 2716 uczniów pełnosprawnych oraz 

3 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; 

 dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół - w roku 2021 

zawarto łącznie 26 umów i wydatkowano 15 546,51 zł; 

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 3000 zł dotacji na kupno 253 pozycji 

książkowych dla Przedszkola Miejskiego nr 2; 

 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - w roku 2021 

wydano ogółem 29 decyzji przyznających dofinansowanie kosztów kształcenia 

młodocianego pracownika na łączną kwotę 181 625,38 zł; 

 „Poznaj Polskę” - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie 

otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 19 584 zł m.in. na organizację dwóch 

wycieczek szkolnych. 

 

Miasto prowadziło też inwestycje i remonty w jednostkach edukacyjnych. Na uwagę 

w niniejszym Raporcie zasługuje m.in. wymiana ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 3, co 
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poprawiło bezpieczeństwo, funkcjonalność i estetykę placówki. W miejscu tym zamontowano 

także urządzenie zapobiegające niekontrolowanemu wypływowi wody z instalacji 

wodociągowej przeciwpożarowej i ułożono kostkę brukową na wyjściu ewakuacyjnym. 

Natomiast w Przedszkolu Miejskim nr 4 zostały przebudowane schody zewnętrzne poprzez 

dobudowę pochylni dla osób niepełnosprawnych. Zostało wykonana również droga 

przeciwpożarowa oraz instalacja hydratowa wraz z montażem hydrantów wewnętrznych. 

 

Znaczącą inwestycją było także wydatkowanie przez Radę Miasta Łuków 300 tys. zł dla Szkoły 

Podstawowej nr 4 na realizację prac remontowych sztucznego lodowiska z funkcją boiska 

wielofunkcyjnego na terenie kompleksu sportowego „Orlik 2012”. Placówka ta - wspólnie 

z partnerami społecznymi i wolontariuszami - przeprowadziła także cykl zbiórek publicznych 

na budowę nagrobka patrona szkoły Bronisława Chącińskiego. 

 

Szkoły i przedszkola - samodzielnie, bądź przy współpracy z innymi podmiotami - 

organizowały także szeroko zakrojone konkursy, przeglądy artystyczne dla dzieci, wydarzenia 

patriotyczne, sportowe, warsztaty, itp. Dzieci i uczniowie z sukcesami startowali też 

w powyższych, doskonaląc swoją wiedzę, umiejętności i zainteresowania. 

 

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 

i infrastrukturą towarzyszącą. Modernizacja zakończyła się w 2021 r. 

 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 
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10.2. Zabytki i dziedzictwo narodowe 
 

Na terenie miasta w 2021 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; 

 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 2021 r. Łukowski Ośrodek Kultury. Stan zatrudnienia w placówce na dzień 31 grudnia 

2021 r. wynosił 21 osób, którzy 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. 

 

ŁOK - mając na uwadze panujące w ubiegłym roku obostrzenia epidemiczne - kontynuował 

zapoczątkowane rok wcześniej przedsięwzięcia pod nazwą „Schodzimy z kulturą do sieci”, 

zapewniając dostęp do kultury również w sposób zdalny przez Internet. Przy placówce działało 

także Kino Łuków, z oferty którego w 2021 roku skorzystało 12 063 widzów na 802 seansach 

filmowych. Ośrodek pozyskiwał także z różnych źródeł środki na swoją statutową działalność. 

Jednym z nich był Program Operacyjny PISF to program Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 

skierowany na rozwój kin. Kino Łuków otrzymało z Programu Operacyjnego PISF 90 tys. zł 

(miesięcznie 15 tys. zł od listopada 2020 do kwietnia 2021 r.). Szczegółowe podsumowanie 

finansowe Łukowskiego Ośrodka Kultury dostępne jest w Sprawozdaniu z działalności 

Łukowskiego Ośrodka Kultury za 2021 rok. 
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10.4. Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie w 2021 r. (podobnie jak w latach ubiegłych) odpowiadał 

m.in. za organizację imprez w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz imprez 

rekreacyjnych. Administrował także obiektami sportowo-rekreacyjnymi i zapewniał wsparcie 

oddolnych inicjatyw w dziedzinie sportu i rekreacji. Szczegółowy zasób Ośrodka określono 

chociażby w poprzednich wersjach Raportu o stanie Miasta. Nowością był natomiast sezon 

wypoczynkowy na terenie zrewitalizowanego kompleksu rekreacyjnego „Zimna Woda” 

z funkcjonowaniem m.in. wypożyczalni sprzętu wodnego, czy wyciągu do nart wodnych 

i wakeboardu. 

 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. jednostka zatrudniała 39 osób na umowę o pracę (37,25 etatu). 

Ponadto w zależności od potrzeb zatrudniały były dodatkowe osoby w formie umowy zlecenia 

- m.in. ratowników wodnych. 

 

Administrowane przez OSiR obiekty w 2021 r. miały następujące obłożenie: 

 Pływalnia Letnia „Delfin” - 48308 odwiedzających (wejść na obiekt) 

 Pływalnia „Delfinek” - 25875 odwiedzających (wejść na obiekt) 

 Kompleks Rekreacyjny „Zimna Woda”  

o Wyciąg do nart wodnych i wakeboardu - 1182 korzystających 

o Wypożyczalnia sprzętu wodnego - ogółem 3822 wypożyczeń 

 Korty tenisowe nad rzeką Krzną - ok. 3920 użytkowników 

 

OSiR administrował także pozostałymi obiektami sportowymi, organizował wydarzenia oraz 

imprezy rekreacyjne i sportowe, spośród których nowością był „Triathlon w Zimnej Wodzie” 

przeprowadzony na terenie zrewitalizowanego zalewu. Ponadto kontynuowany był program 

„Trener Osiedlowy” gromadząc łącznie ok. 700 osób. Ośrodek udostępniał tez pomieszczenia 

m.in. na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, włączał się 

w działania o charakterze profilaktycznym. Szczegółowe dane na temat innych aspektów 

Ośrodka dostępne są w sprawozdaniu OSiR z działalności za 2021 rok. 

 

10.5. Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka 

Sienkiewicza w Łukowie 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie w 2021 r. realizowała 

zadania zarówno organu prowadzącego, czyli Miasta, jak i zadania dedykowane bibliotece 

powiatowej. Jej zakres działalności był ograniczony z powodów epidemicznych, 

uniemożliwiając częściowo czytelnikom swobodny dostęp do zasobów bibliotecznych. 

Placówka ograniczyła możliwość przebywania większej grupie osób w budynku biblioteki, 

poddawała wypożyczane i zwracane książki kwarantannie, dezynfekowała powierzchnie. 

Z powodu powyższych, biblioteka musiała zrezygnować z przyjmowania przedszkolaków oraz 

uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (m.in. w ramach lekcji bibliotecznych) 
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w swoich pomieszczeniach. Udało się natomiast przeprowadzić spotkania Dyskusyjnego Klubu 

Książki dla dorosłych. Do sierpnia 2021 r. osoby zainteresowane wypożyczeniem e-booków, 

mogły je otrzymać bezpłatnie w ramach akcji „Darmowe e-booki dla czytelników”. Przez cały 

rok realizowano usługę „Książka na telefon” dla osób powyżej 70 roku życia, polegającą na 

dostarczaniu książek czytelnikom do ich domów. Ponadto od czerwca 2021 r. biblioteka 

umożliwiła swoim czytelnikom korzystanie z systemu „Academica” (Cyfrowej Wypożyczalni 

Publikacji Naukowych), który pozwala na szybki dostęp do zbiorów naukowych posiadanych 

przez Bibliotekę Narodową. 

 

Pracownicy Biblioteki Głównej i Filii promowali także czytelnictwo, m.in., w mediach 

społecznościowych placówki. Przygotowywali materiały audiowizualne zachęcające do 

sięgania po książki, promowali literaturę związaną z różnymi świętami. W sumie 72 działania 

on-line miały zasięg niemal 40 000 odsłon. Biblioteka promowała też czytelnictwo 

w tradycyjny sposób, organizując m.in. wspólnie z lokalnymi mediami konkurs wiedzy 

o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim. Ponadto w ramach XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia 

Bibliotek, zrealizowano z młodzieżą szkolną film promujący zbiory MBP. Jednostka - 

po zniesieniu części obostrzeń - z czasem powróciła do organizacji różnego rodzaju spotkań 

i inicjatyw, włączając się po raz dziesiąty w ogólnopolską akcję „Narodowego Czytania” lub 

„Noc Bibliotek”. 

 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zbiory Biblioteki Głównej oraz trzech Filii liczyły 

94 845 woluminów. W ciągu roku placówka pozyskała 3 114 woluminów, m.in.: zakupując je 

ze środków własnych, z funduszy Powiatu Łukowskiego oraz w ramach realizacji programu 

Biblioteki Narodowej. Biblioteka otrzymała także dary książkowe od instytucji, fundacji, 

wydawnictw, autorów publikacji, a także czytelników (łącznie 578 woluminów + 

40 zwróconych za zagubione). Natomiast podstawowe dane statystyczne dotyczące osób 

korzystających ze zbiorów MBP oraz samych wypożyczeń wyglądają następująco: 

 liczba czytelników zarejestrowanych w ciągu roku - 4 070; 

 liczba odwiedzin w wypożyczalniach - 37 165; 

 liczba wypożyczonych książek i czasopism na zewnątrz - 79 622; 

 liczba wypożyczonych audiobooków - 694. 

 

11. Rada Miasta Łuków 
 

Rada Miasta to oprócz burmistrza jeden z organów Miasta Łuków, stanowiący m.in. prawo 

lokalne. W 2021 r. na rzecz Miasta pracowało 21 radnych, reprezentujących 3 kluby radnych. 

Oprócz posiedzeń zwanych Sesjami, radni uczestniczyli także w posiedzeniach komisji Rady 

Miasta. 

 

11.1. Skład Rady Miasta 

 

W roku 2021 zaszły dwie zmiany dotyczące składu Rady Miasta Łuków. 19 lipca 2021 r. 

Komisarz Wyborczy w Lublinie IV postanowieniem Nr 11/2021 stwierdził wygaśnięcie 
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z dniem 14 lipca mandatu radnego Mateusza Popławskiego. Wspomniana zmiana wynikała 

z powołania radnego na stanowisko zastępcy Burmistrza. Z kolei 16 sierpnia 2021r. Komisarz 

Wyborczy w Lublinie IV wydał postanowienie nr 16/2021 postanawiające o wstąpieniu na 

wakujący mandat Sebastiana Ignaciuka, który złożył ślubowanie i objął mandat radnego na 

XLIII sesji Rady Miasta Łuków 20 sierpnia 2021 r. 

 

LP Imię i nazwisko Uwagi 

1 Krzysztof Okliński Przewodniczący Rady Miasta 

2 Urszula Chruściel Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 

3 Przemysław Suchodolski Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

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  

15 Arkadiusz Pogonowski  

16 Mateusz Popławski Radny Miasta do 14 lipca 2021 r. 

17 Sebastian Ignaciuk Radny Rady Miasta od 20 sierpnia 2021 r. 

18 Maria Pszczółkowska  

19 Ewa Rybicka-Sicińska  

20 Andrzej Skwarek  

21 Ryszard Smolarz  

22 Przemysław Wereszczyński  

 

Tabela 13. Skład Rady Miasta Łuków w 2021 r. Źródło: opracowanie własne. 

 

11.2. Ilość posiedzeń Rady Miasta w 2021 r. 

 

W związku z utrzymującą się trudną sytuacją epidemiologiczną, sesje oraz większość posiedzeń 

komisji odbywała się w sposób zdalny oraz z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Radni 

miejscy w 2021 r. spotykali się na 20 posiedzeniach - sesjach Rady Miasta Łuków29,  

w tym 5 sesjach nadzwyczajnych oraz 2 sesjach uroczystych. Obrady XLI sesji Rady Miasta  

w dniu 24 czerwca zostały przerwane i kontynuowane w dniu 29 czerwca. 

                                                           
29 Sesja nr XXXIV w dniu 5 stycznia; Sesja Nr XXXV w dniu 14 stycznia; Sesja nr XXXVI w dniu 25 lutego; 

sesja nr XXXVII w dniu 8 marca; Sesja nr XXXVIII w dniu 25 marca; Sesja nr XXXIX w dniu 29 kwietnia; Sesja 

nr XL w dniu 27 maja; Sesja nr XLI w dniu 24 czerwca; Kontynuacja sesji nr XLI w dniu 29 czerwca; Sesja nr 

XLII w dniu 22 lipca; Sesja nr XLIII w dniu 20 sierpnia; Sesja nr XLIV w dniu 16 września; Sesja nr XLV w dniu 

26 września; Sesja nr XLVI w dniu 27 września; Sesja nr XLVII w dniu 28 października; Sesja nr XLVIII w dniu 

9 listopada; Sesja Nr XLIX w dniu 11 listopada; Sesja nr L w dniu 25 listopada; Sesja nr LI w dniu 16 grudnia; 

Sesja LII w dniu 29 grudnia. 
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Rada Miasta Łuków w 2021 r. podjęła ponadto 117 uchwał. Wykaz uchwał wraz ze 

wskazaniem organu odpowiedzialnego za ich wykonanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

Raportu. 

 

12. Inwestycje miejskie 
 

W 2021 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 

wykonania 

1. 
Budowa trzech kładek pieszych nad 

Krzną w m. Łuków 

Kontynuacja zadania z a 2020 r. Wykonanie robót budowlanych ze 

środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie zrealizowane w 

całości. 

311 763,00 zł 

2. 

Przebudowa ulic miejskich: ul. 

Laskowskiego (102424L), ul. Kanałowa 

(102396L) i ul. Pastewnik (102450L) w 

m. Łuków 

Kontynuacja zadania z 2020 r. Zadanie współfinansowane ze 

środków Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota wydatkowana na 

wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego 

oraz wykonanie badań wytrzymałościowych nawierzchni 

bitumicznej. Zadanie zostało wykonane w całości. 

566 195,91 zł 

3. 

Przebudowa ulic miejskich: ul. 

Turystyczna (102511L) i ul. 

Wypoczynkowa (102525L) w m. Łuków 

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg obejmujące wykonanie robót budowlanych i 

pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało wykonane 

również ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  

w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

665 054,12 zł 

4. 
Przebudowa ul. Browarnej (102361L) w 

m. Łuków 

Kontynuacja zadania z 2020 r. Zadanie współfinansowane ze 

środków Funduszu Dróg Samorządowych polegające na wykonaniu 

robót budowlanych i pełnieniu nadzoru inwestorskiego. Zadanie 

wykonane również przy udziale środków z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19. Zadanie wykonane w całości. 

1 246 272,00 zł 

5. 
Przebudowa ul. Objazdowej (102441L) w 

m. Łuków 

Zadanie współfinansowane ze środków Państwowych Funduszy 

Celowych polegające na wykonaniu robót budowlanych, pełnieniu 

nadzoru inwestorskiego i wykonaniu tablicy informacyjnej. Zadanie 

zostało wykonane w całości również przy udziale środków z 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19. 

491 458,57 zł 

6. 
Budowa wraz z przebudową ul. 

Zaokręgiem (102529L) w m. Łuków 

Kontynuacja zadania z 2020 r. Zadanie współfinansowane ze 

środków Funduszu Dróg Samorządowych polegające na wykonaniu 

robót budowlanych, pełnieniu nadzoru inwestorskiego i ustawieniu 

tablicy informacyjnej. Zadanie zostało wykonane w całości. 

305 693,24 zł 

7. Budowa ul. Podgórnej w m. Łuków 
Kontynuacja zadania z 2020 r. polegająca na wykonaniu 

dokumentacji technicznej na budowę ulicy Podgórnej. Zadanie 

zostało wykonane w całości. 

99 876,00 zł 

8. Budowa ul. Królik w m. Łuków 

Kontynuacja zadania z 2020 r. Zadanie nie zostało wykonane w 

wyznaczonym terminie umownym. Kwota w wysokości 243 483,00 

zł stanowiąca wynagrodzenie umowne za wykonanie dokumentacji 

technicznej na budowę ulicy, zostanie rozliczona po przekazaniu 

przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Zadanie przewidziane 

do rozliczenia w 2022 r. 

0,00 zł 

9. 

Budowa ulic pomiędzy ulicami: 

Wereszczakówny, Zagrodową i Alejami 

Kaczorowskiego w m. Łuków 

Kontynuacja zadania z 2020 r. obejmująca wykonanie dokumentacji 

technicznej na budowę ww. ulic. Zadanie zostało wykonane w 

całości. 

120 000,00 zł 

10. 
Budowa budynku mieszkalnego z 

lokalami socjalnymi w m. Łuków 

Zadanie nie zostało wykonane w wyznaczonym terminie umownym. 

Kwota w wysokości 92 250,00 zł. stanowiąca wynagrodzenie 

umowne za wykonanie dokumentacji technicznej na budowę 

budynku mieszkalnego z 12 lokalami mieszkalnymi, pięciu 

0,00 zł 
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kontenerów mieszkalnych i niezbędnej infrastruktury technicznej 

zostanie rozliczona w 2022 r. na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego przedmiotu zamówienia. 

11. 

Instalacja oddymiania i wydzielenie 

klatki schodowej w Przedszkolu 

Miejskim Nr 4 w Łukowie 

Realizację zadania zaplanowano w dwóch etapach. W 2021 roku 

wykonany został zamierzony zakres rzeczowy stanowiący etap I 

realizacji. Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlanych, 

pełnienie nadzoru inwestorskiego, pobranie dziennika budowy, 

wykonanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony PPOŻ oraz 

aktualizację dokumentacji technicznej. 

263 126,60 zł 

12. 
Budowa sieci wodociągowej w ulicy 

Zacisze w m. Łuków 

Kontynuacja zadania z 2020 r. W ramach zadania wykonano roboty 

budowlane, pełniono nadzór właścicielski, pobrano dziennik 

budowy. Zadanie zostało wykonane w całości. 

68 888,93 zł 

13. „Eko-energia w Mieście Łuków” 
Brak realizacji zadania, z powodu nieotrzymania dotacji celowej z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. 
0,00 zł 

14. 

Modernizacja instalacji oświetlenia 

ulicznego w Łukowie na 

energooszczędne 

Kontynuacja zadania z lat ubiegłych. Zadanie nie zostało w całości 

wykonane w 2021 roku. Środki wydatkowano na częściowe 

wykonanie robót budowlanych (68,5% całości robót), wykonanie 

tablicy informacyjnej oraz wyprodukowanie spotu dotyczącego 

niskoemisyjności. 

468 557,16 zł 

15. 

Budowa i rozbudowa oświetlenia 

ulicznego w Łukowie w ulicach: 

Nadrzeczna, Wschodnia, Zacisze, 

Piaskowa, boczna Radzyńskiej, boczna 

Partyzantów, Spokojna (parkingi), 

Północna, Brzozowa, Laserowa, wraz z 

doświetleniem ulicy Skrzetuskiego, 

Stasia i Nel oraz ciągu pomiędzy ulicami 

Dmocha i Przemysłowa 

Realizację zadania zaplanowano w dwóch etapach. W 2021 roku 

wykonany został zamierzony zakres rzeczowy stanowiący etap I 

realizacji. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji 

technicznej branży elektrycznej dla całego zakresu: , wykonanie 

robót budowlanych dla zakresu stanowiącego etap I realizacji oraz 

na opłatę za przyłącze oświetlenia ulicznego. 

224 258,51 zł 

16. 

Odnowa zdegradowanej przestrzeni 

miejskiej prowadząca do rozwiązania 

zdiagnozowanych problemów 

społecznych w mieście Łuków 

Kontynuacja zadania z ubiegłych lat. Środki wydatkowano na  

wykonanie robót budowlanych30, dostawę i montaż urządzeń 

komunalnych i oznakowanie pionowe dróg wewnętrznych, dostawę 

sprzętu wodnego oraz wyposażenia wyciągu nart wodnych, dostawę 

i montaż wyposażenia dwóch budynków, tj. Centrum Animacji 

Społecznej oraz Wypożyczalni sprzętu wodnego, wykonanie tablicy 

informacyjnej, wyprodukowanie i emisję spotu promującego 

realizację obiektu, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz opłacenie 

decyzji administracyjnej za wydanie opinii sanitarnej na potrzeby 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych. 

W ramach kwoty wydatkowanej w 2021 roku, środki własne 

stanowiły kwotę 1 869 831,10 zł, a środki zewnętrzne kwotę 2 016 

549,49 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości. 

3 886 380,59 zł 

17. 
Wykonanie parku do ćwiczeń Street 

Workout nad rzeką Krzną w m. Łuków 

Zadanie zostało wykonane w całości. Kwota wydatkowana została 

na wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru 

inwestorskiego, wykonanie mapy do celów projektowych, 

wykonanie operatu wodnoprawnego, sporządzenie pozwolenie 

wodnoprawne oraz porządzenie wypisu z rejestru gruntów. 

167 680,05 zł 

18. 

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 808 - 

Pomoc finansowa samorządowi 

lubelskiemu w budowie ścieżki pieszo-

rowerowej na ul. Świderskiej. 

Zadanie wykonane w formie udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Lubelskiemu na wykonanie robót budowlanych w 

postaci ciągu pieszo-rowerowego. 

327 659,70 zł 

19. 
Zakup 8 szt. urządzeń do wykonywania 

ćwiczeń na zewnątrz 

Zakup został dokonany ze środków PFRON w sprawie przyznania 

pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu „Pomoc 

osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 

38 843,40 zł 

                                                           
30 Dokończenie m.in.: budowy dwóch pomostów dla wędkarzy, wyciągu nart wodnych, budowy deszczochronów 

i przebieralni, budowy wiaty z infrastrukturą do grillowania, budowy ścieżki rowerowej z oświetleniem, budowy 

instalacji teletechnicznych wraz z montażem osprzętu, budowy siłowni zewnętrznych i placu zabaw wraz 

z montażem wyposażenia obiektów sportowo-rekreacyjnych, zasilania elektroenergetycznego wraz z przebudową 

stacji transformatorowej, budowę oświetlenia na terenie zalewu Zimna Woda, przebudowę istniejącego 

skrzyżowania ul. Turystycznej (budowa ronda), 
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sytuacji kryzysowych wywoływanych chorobami zakaźnymi” z dnia 

04.11.2021 r. Zadanie zostało zrealizowane w całości. 

20. 

Zakup urządzeń dezynfekujących tj. 

zmywarko-wyparzarki (1 szt.) oraz lamp 

wirusobójczych dla przedszkola 

Zadanie wykonane w całości ze środków PFRON w sprawie 

przyznania pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu: 

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 

żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywoływanych chorobami 

zakaźnymi” z dnia 04.11.2021 r. 

12 403,50 zł 

21. 

Zakup urządzeń dezynfekujących tj. 

zmywarko - wyparzarki (1 szt.) oraz lamp 

wirusobójczych dla szkół 

Zakup został dokonany ze środków PFRON w sprawie przyznania 

pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu: „Pomoc 

osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 

sytuacji kryzysowych wywoływanych chorobami zakaźnymi” z dnia 

04.11.2021 r. Zadanie zostało zrealizowane w całości. 

39 703,50 zł 

 

Tabela 14. Wykaz inwestycji realizowanych bądź koordynowanych przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta w 2021 r. Źródło: 

opracowanie własne. 

 

13. Promocja miasta, współpraca krajowa i międzynarodowa, 

przedsiębiorczość w mieście 
 

W 2021 r. samorząd realizował działania promocyjne nakierowane zarówno na mieszkańców 

Łukowa, jak i osoby z zewnątrz odwiedzające miasto. Merytoryczna komórka w Urzędzie 

Miasta dostarczała bieżących informacji na temat działalności oraz inicjatyw podejmowanych 

przez samorząd miejski, współpracując w tym zakresie m.in. z lokalnymi mediami, wspierała 

też cenne inicjatywy społeczne. Duża uwagę skupiono na informowanie m.in. o oddanym do 

użytkowania Kompleksie rekreacyjnym „Zimna Woda”, współorganizując chociażby imprezę 

dla mieszkańców z okazji powitania lata.  

 

Miasto promowało się zarówno w mediach tradycyjnych (tj. w prasie, telewizji, radiu 

i Internecie) jak również za pośrednictwem mediów społecznościowych. Pracownicy 

tutejszego Urzędu koordynowali też udzielanie patronatów przez burmistrza miasta, 

dystrybuowali miejskie gadżety, wspierali - również organizacyjnie - cenne przedsięwzięcia, 

istotne z punktu kreowania pozytywnego wizerunku miasta. Współpraca w tym zakresie 

odbywała się w szczególności z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łukowie oraz Łukowskim 

Ośrodkiem Kultury. Nowością było rozpoczęcie prac nad aplikacją miejską na urządzenia 

mobilne (finał w 2022 r.) oraz nad wdrożeniem w Łukowie budżetu obywatelskiego - narzędzia 

umożliwiającego partycypację społeczną mieszkańców (tj. dającego możliwość 

współdecydowania, na jakie inwestycje warto przeznaczyć część miejskiego budżetu). 

 

Łuków był również widoczny na forum Związku Miast Polskich, gdzie reprezentowany był 

w osobie burmistrza bądź zastępcy burmistrza na posiedzeniach Zarządu. Miasto wzięło 

również udział w Zgromadzeniu Ogólnym ZMP, biorąc udział w szeregu głosowań 

i podtrzymując kontakty z innymi samorządami w kraju. Na zaproszenie burmistrza w Łukowie 

gościł też Dyrektor Biura Związku. Dodatkowo utrzymywane były kontakty z merytorycznymi 

jednostkami na poziomie wojewódzkim w tym Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie 

oraz Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Reprezentanci miasta odbywali 

też spotkania na poziomie ministerialnym. 
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W 2021 r. podtrzymywana była współpraca międzynarodowa miasta, m.in. poprzez realizację 

wspólnego przedsięwzięcia promocyjnego (filmu promocyjnego) z Voisins-le-Bretonneux we 

Francji. Pracownicy Urzędu brali też udział w wideokonferencjach z przedstawicielami innych 

miast zagranicznych. Sukcesywnie wymieniana była też korespondencja okolicznościowa 

z miastami partnerskimi. Z uwagi na panujące obostrzenia epidemiczne i konieczność 

odwołania części wydarzeń, zrezygnowano natomiast z odwiedzin w miastach partnerskich, jak 

również przyjmowania zagranicznych delegacji w Łukowie. 

 

W mieście w 2021 r. działało około 2 tys. firm, głównie z sektora produkcji oraz usług. Z uwagi 

na zakończenie w 2020 r. trwałości projektu: „Promocja Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej”, dotyczącego terenów przy ul. Strzelniczej, Miasto Łuków 

nie podejmowało w ubiegłym roku dalszych czynności w tej sprawie. Czynione były natomiast 

starania zmierzające do uzbrojenia sąsiednich terenów do podstrefy - w tym celu złożony został 

wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych zadania pn. „Budowa infrastruktury na terenie inwestycyjnym przy 

ul. Strzelniczej w mieście Łuków”. 

 

Ponadto według danych z działającego w strukturze Urzędu Miasta Centrum Obsługi 

Inwestora31, komórka ta udzieliła czterech odpowiedzi - informacji o terenach inwestycyjnych 

na terenie miasta. Dodatkowo w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej oraz 

zmodernizowania procedur obsługi inwestora, Zastępca Burmistrza Miasta Łuków 

oraz pracownicy merytoryczni tutejszego Urzędu rozpoczęli cykl szkoleń w ramach projektu 

„Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim”, którego pierwszym krokiem 

realizacji było wypełnienie jeszcze w grudniu 2020 r. ankiety o atrakcyjności inwestycyjnej 

Miasta Łuków. 

 

14. Pandemia koronawirusa SARS-CoV2 
 

Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2, która trwała również w 2021 r. to jedno 

z najpoważniejszych i największych wyzwań, z jakimi musiały się zmierzyć jednostki 

samorządu terytorialnego w swojej historii. Obostrzenia nie tylko wymusiły reorganizację 

pracy w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych, wysyłając m.in. część pracowników na 

pracę zdalną, zapewniając środki ochrony osobistej (maseczki, płyny do dezynfekcji) lub 

ograniczając kontakty z odbiorcami usług (interesantami). Miasto funkcjonowało w tym 

zakresie na zasadzie odgórnych wytycznych, wdrażanych zarówno przez Radę Ministrów, jak 

i poszczególne Ministerstwa (np. w zakresie prac przedszkoli i szkół czy biblioteki). 

                                                           
31 Podstawowe cele i zadania COI, to między innymi udzielanie i udostępnianie informacji o warunkach 

i możliwościach inwestowania w Mieście Łuków zainteresowanym osobom i instytucjom, współpraca z Agencją 

Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego 

w zakresie promocji terenów inwestycyjnych, udziału w przedsięwzięciach gospodarczych, współpraca ze 

towarzyszeniami, klastrami, organizacjami otoczenia biznesu, środowiskami gospodarczymi i naukowymi 

w zakresie działań służących rozwojowi gospodarczemu Miasta Łuków, inicjowanie działań w zakresie promocji 

gospodarczej Miasta Łuków, opracowywanie zawartości merytorycznej ofert inwestycyjnych oraz materiałów 

promocyjnych i informacyjnych dotyczących terenów inwestycyjnych Miasta Łuków, a także udział 

w inicjatywach i wydarzeniach nakierowanych na promocję regionu i rozwój gospodarczy Miasta Łuków. 



50 

 

Ponadto w dalszym ciągu nie można było zrealizować części przedsięwzięć. Równolegle Rada 

Miasta Łuków raz na kwartał otrzymywała informacje na temat panujących obostrzeń i radzenia 

sobie z epidemią przez poszczególne jednostki.
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15. Zakończenie 
 

 

 

Szanowni Państwo, 
 

 

W 2021 roku zostało zrealizowanych wiele działań w różnych obszarach aktywności 

samorządu. W Raporcie szczegółowo przedstawiono ich opisy i rezultaty. 

Wszystkie zadania były możliwe do realizacji dzięki dobrej współpracy samorządu  

z mieszkańcami, organizacjami, urzędami i instytucjami, przedsiębiorcami, ze wszystkimi dla 

których sprawy Naszego Miasta są ważne i zależy im na jego rozwoju.  

Bardzo dziękuję za osobisty kontakt, za cenne uwagi i wskazówki. Nasza współpraca to 

wyraz odpowiedzialności oraz solidarności w imię jednej idei, którą jest dobro Łukowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


