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1 Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego 

1.1 Delimitacja obszaru realizacji Planu Rozwoju Lokalnego 

Powiat łukowski został obj�ty Planem Aktywizacji Obszarów Wiejskich, który ma na celu 
zwi�kszenie zatrudnienia poza rolnictwem, wsparcie procesu decentralizacji samorz�dów i rozwoju 
regionalnego oraz zapewnienie pomocy w budowaniu potencjału instytucjonalnego województwa.  

Realizacja programu finansowana jest ze �rodków bud�etu pa�stwa  
i Mi�dzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Banku �wiatowego). Jego koordynacj� 
zajmuje si� Wojewódzki Urz�d Pracy w Lublinie, natomiast wykonawc� jest Biuro Ekspertyz 
Finansowych, Marketing i Consultingu Uniconsult s.c. z Warszawy. 

Realizacja programu obejmuje opracowanie „Diagnozy i projekcji sytuacji społeczno-
ekonomicznej powiatu” oraz „Planu Rozwoju Lokalnego”.  

„Diagnoza…” stanowi, z jednej strony zbiór danych na temat sytuacji w powiecie, z drugiej 
strony za�, autorsk� ocen� konsultantów na temat obserwowanych w powiecie zjawisk, 
najwa�niejszych problemów, potencjału i perspektyw rozwojowych. Dokument ten nie ma w 
zamy�le prezentowa� absolutnie wszystkich płaszczyzn funkcjonowania powiatu. Jest on autorskim 
wyborem dziedzin, uznanych za najwa�niejsze w perspektywie opracowywania dalszej 
dokumentacji. Natomiast kierunki rozwoju były szeroko konsultowane, zarówno ze społeczno�ci� 
lokaln�, jak i z władzami lokalnymi. 

� Tylko przy wykorzystaniu tego typu dokumentów mo�na wyznaczy� kierunki działa� 
rozwojowych na okres dłu�szy ni� jedna kadencja Rady Powiatu, zapewniaj�c w ten 
sposób, nienaruszalno�� kluczowych celów i sposobów ich osi�gania. 

� Dokumenty te, s� punktem wyj�cia do opracowania innych dokumentów planistycznych. 
Trudno sobie wyobrazi� racjonalne planowanie przestrzenne, bez wcze�niejszego 
wyznaczenia strategicznych kierunków rozwoju. 

� Tego typu dokumenty s� nieodzowne przy staraniach o wsparcie finansowe (tzn. �rodki 
pomocowe) ze �ródeł zagranicznych, a tak�e w coraz wi�kszej liczbie przypadków, ze 
�ródeł krajowych. 

� Sam proces przygotowywania tego typu dokumentów (w tym wytyczenie strategicznych 
celów rozwoju), je�eli jest w odpowiedni sposób uspołeczniony, mo�e stanowi� znakomit� 
okazj� do wymiany pogl�dów, poznania opinii społecznych, zbli�enia władz lokalnych do 
mieszka�ców i mieszka�ców do władz. Tak zapocz�tkowany proces społecznych 
konsultacji mo�e by� kontynuowany w sposób ci�gły, po opracowaniu dokumentów. 

Budowa tego typu dokumentów jest uwa�ana przez niektórych teoretyków za sztuk� 
rezygnacji. Cele strategiczne wyznaczaj� obszary, które zostały uznane za kluczowe w okresie 
najbli�szych 10-15 lat. Oznacza to, i� spo�ród wszystkich sfer �ycia powiatu 
łukowskiego wybrano te, które uznano za szczególnie istotne i analizowano mo�liwo�ci 
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skutecznego ich rozwoju. Obszary obj�te planem rozwoju lokalnego, zostały wytyczone na bazie 
informacji i analiz zawartych w „ Diagnozie i projekcji sytuacji społeczno-ekonomicznej powiatu” .  

 

1.2 Podział obszarów realizacji Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 oraz na 
kolejny okres  programowania Unii Europejskiej – lata 2007-2013 

„ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Łukowskiego”  zło�ony jest z 13 projektów. Realizacja 
wszystkich jednocze�nie, byłaby nie tylko niemo�liwa, ale równie� niewskazana. W zwi�zku z 
powy�szym, obszar realizacji Planu Rozwoju Lokalnego wpisano w ramy czasowe dwóch okresów 
programowania UE, obejmuj�cych lata 2004-2006 oraz 2007-2013.  

Powy�szy harmonogram wdra�ania „ Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łukowskiego”  ma 
na uwadze finansowe uwarunkowania podejmowanych działa�, w tym przede wszystkim 
konieczno�� uwzgl�dnienia udziału własnego w �ródłach finansowania realizowanych projektów. 

Dokładny podział projektów na grupy (wraz z uzasadnieniem) został zamieszczony w 
rozdziale trzecim niniejszego dokumentu „ Podokresy programowania 2004-2006 i lata nast�pne” .  
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2 Aktualna sytuacja społeczno-ekonomiczna na obszarze 
obj�tym wdra�aniem Planu Rozwoju Lokalnego 

2.1 Rys historyczny 

Dzieje powiatu łukowskiego były zró�nicowane pod wzgl�dem przynale�no�ci 
administracyjnej. Obszar ten nale�ał do ró�nych jednostek administracyjnych, które miały wpływ 
na ukształtowanie tego regionu.  

Nale��cy do ksi�stwa sandomierskiego Ł uków był najdalej na wschód wysuni�tym grodem 
Małopolski i miał za zadanie obron� ziem polskich przed najazdami Litwinów, Jad�wingów i 
Prusów. Rezyduj�cy w grodzie kasztelan był dowódc� załogi grodowej i rycerstwa okr�gu 
łukowskiego, a tak�e sprawował funkcje administracyjne i s�downictwo. Ł uków jako stolica 
kasztelanii był na tym terenie najwa�niejszym o�rodkiem gospodarczym, politycznym i 
ko�cielnym.   

W XV wieku, najwa�niejszymi o�rodkami osadniczymi Ziemi Ł ukowskiej były Ł uków i 
Kock. Na jej terenie istniały wówczas 34 wsie: Jarz�bie, Ł upiny, Radomy�ł, Ł awki, D�bowica, 
Nurzyna, Karwów, Wierzejki, Opacza, Mo�ciska, Zarzecze, Białka, Stoczek, Sobole, Dminin, 
Domanin, Goł�bki, Jeziory, Szczygły, �widry, Sochacz, Czer�l, Krasusze, Strzy�ew, Trzebieszów, 
Ł azy, K�kolewnica, Turów, Biała, Krasew, Ulan, Domaszewnica, Sie�ciaszka, Rozwadów. Istniej� 
równie� wzmianki o takich miejscowo�ciach, jak Zbuczyn, Pruszyn, Rudki, Wyczółki, Siedlce, 
Golice i Krzesk. 

W przekazach pisemnych z XVIII w. wymienia si� kolejne wsie: Bystrzyca, Wola 
Bystrzycka, Chordzie�ka, Czarna, Ruda, Serokomla, Wola Janowa, Zakepie. Mowa jest równie� o 
mie�cie Tuchowicz, Radory� Wielki, Jeleniec, Jeleniecka Wola, Sarnów, Wola Sarnowska. 

W 1244 r. Ł uków razem z Lublinem i Sieciechowem został zniszczony w wyniku napadu 
plemion pruskich. Cz�ste napady obcych plemion na te tereny były przyczyn�, dla której Bolesław 
Wstydliwy sprowadził do Ł ukowa zakon templariuszy, w celu wzmocnienia załogi grodowej. 
Zmiany na lepsze w �yciu Ł ukowa wi��� si� z nadaniem przez Kazimierza Wielkiego w 1369 r. 
Prawa wolnego miasta i obdarowaniem mieszka�ców gruntami.  Istotny wpływ na rozwój tego 
obszaru miała unia polsko-litewska z 1385 r., dzi�ki której Ziemia Ł ukowska straciła charakter 
pograniczny i stała si� bardziej atrakcyjna dla osadników.  

Wojny polsko-kozackie (1648-1654) i polsko-szwedzkie (1655-1660) przerwały 
dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Ziemi Ł ukowskiej. Dopiero okres o�wiecenia 
przyniósł pewne o�ywienie. Po trzecim rozbiorze Polski Ziemia Ł ukowska znalazła si� w 
granicach zaboru austriackiego. Po do�� krótkim okresie przynale�no�ci do Ksi�stwa 
Warszawskiego, a potem na mocy traktatu wiede�skiego, Ziemia Ł ukowska znalazła si� w 
granicach Królestwa Polskiego.  
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2.2 Warunki naturalne  

2.2.1 Warunki geograficzne 
Powiat łukowski znajduje si� w północnej cz��ci województwa lubelskiego i graniczy z 

województwem mazowieckim. Jego powierzchnia wynosi 1 394,09 km2 (5,55% powierzchni 
województwa). W skład powiatu łukowskiego wchodzi 11 gmin, w tym:  

- dwie gminy miejskie: Ł uków, Stoczek Ł ukowski; 

- dziewi�� gmin wiejskich: Adamów, Krzywda, Ł uków, Serokomla, Stanin, Stoczek 
Ł ukowski, Trzebieszów, Wojcieszków, Wola Mysłowska. 

Rozmieszczenie gmin w powiecie łukowskim przedstawia rysunek nr 1. 

Rysunek nr 1. 

�ródło: Starostwo Powiatowe w Łukowie. 

Z powiatem łukowskim s�siaduj� powiaty: bialski, lubartowski, radzy�ski, rycki, 
garwoli�ski i siedlecki. 

Przez teren powiatu przebiega mi�dzynarodowy szlak kolejowy Berlin – Moskwa, na 
odcinku krajowym Warszawa – Terespol, oraz planowana autostrada A-2. Odległo�� z Ł ukowa do 
Lublina wynosi 90 km 

Obszar powiatu łukowskiego stanowi pewn� cało�� geograficzn�, tzw. Wysoczyzn� 
Ł ukowsk� w obr�bie Niziny Mazowieckiej, zwanej Małym Mazowszem. Poło�ony na głównych 
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wododziałach: Wisły - Wieprza i Wieprza - Bugu, przedstawia lesiste i bagniste równiny 
wzniesione na 150 - 200 m n.p.m. Monotoni� krajobrazu o�ywiaj� resztki moren czołowych z 
okresu lodowcowego. Zasadniczo, jest to teren równinny, poło�ony jednak stosunkowo wysoko. W 
okolicach Stoczka Ł ukowskiego wzniesienia dochodz� do 206 m n.p.m.  

Szata le�na w powiecie łukowskim przedstawia si� do�� nierównomiernie. Najwi�ksze 
kompleksy le�ne wyst�puj� przy zachodniej jego granicy. Poza tym wi�ksze lub mniejsze k�py 
le�ne rozrzucone s� po całym terenie powiatu. Na równinie łukowskiej szczególnie interesuj�cy jest 
kompleks le�ny Kry�szczak z rezerwatami Jata i Topór. 
  

2.2.2 Lokalne walory i ich promocja 
 

Powiat łukowski posiada  wiele walorów przyrodniczych i kulturowych. Szereg 
wyst�puj�cych na tym terenie elementów zasługuje na zainteresowanie turystów i na szersze 
rozpropagowane. 

Na uwag� zasługuj� rezerwaty „ Jata”  i „ Topór” , ustanowione w 1933 roku i restytuowane w 
1952 roku. Chroni� one stanowiska jodły na jej północno - wschodnich kra�cach zasi�gu. 
Najwi�ksz� osobliwo�ci� „ Jaty”  s� wspaniałe bory jodłowe z udziałem �wierka i sosny. Porastaj� 
one łagodne skłony doliny Krzny Południowej, która tu wła�nie rozpoczyna swój bieg.  

Warto�� tego rezerwatu, jako obiektu chronionego, podkre�la - obok aspektu naukowego, 
dydaktycznego i estetycznego – tak�e czynnik historyczny. Tereny te stanowiły bowiem baz� 
operacyjn� i kryjówk� powsta�ców z roku 1863, dowodzonych przez ksi�dza Stanisława Brzósk�. 
Fakt ten upami�tnia pomnik z 1928 roku, w kompleksie le�nym „ D�brówka” . Tu tak�e działały 
silne zgrupowania oddziałów partyzanckich w czasie II wojny �wiatowej. 

Rezerwat „ Topór”  znajduje si� w północno-zachodniej cz��ci kompleksu „ Kry�szczak” . 
Lokalna rze�ba terenu oraz poło�enie rezerwatu na granicy działów wodnych Krzny i Kostrzyni 
powoduje du�e zró�nicowanie warunków globalnych i siedliskowych. Odzwierciedleniem tego jest 
znaczna ró�norodno�� wyst�puj�cych tu zbiorowisk ro�linnych. We wszystkich wyst�puje jodła, 
lecz jej starodrzew zajmuje tylko niewielk� powierzchni�. 

„ Las Wagramski”  – to rezerwat florystyczny utworzony w 1980 roku, na powierzchni 5,37 
ha, w celu ochrony stanowiska jednego z najrzadszych (a pi�knie kwitn�cych) kwiatów - 
wawrzynka główkowego. 

Powiat Ł ukowski le�y na styku obszarów etnicznych: Zachodniego Mazowsza, 
Południowego Podlasia i Lubelszczyzny. Dlatego te� w kulturze ludowej Ziemi Ł ukowskiej - 
oprócz elementów własnych - odnajdujemy elementy charakterystyczne dla regionów s�siednich.  

Muzea w Powiecie Ł ukowskim: 

1. Muzeum Henryka Sienkiewicza 

W odległo�ci 33 km od Ł ukowa przy trasie Krzywda-Okrzeja w Woli Okrzejskiej znajduje si� 
Muzeum Henryka Sienkiewicza. Dworek przetrwał burze dziejowe i po przeprowadzonym 
remoncie w latach 1965-1966, w 120 rocznic� �mierci Henryka Sienkiewicza, otwarto Muzeum 
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biograficzne po�wi�cone pisarzowi. Do 1975 roku było oddziałem Muzeum Regionalnego w 
Ł ukowie, pó�niej funkcjonowało jako placówka samodzielna. Muzeum posiada bogaty zbiór 
fotografii rodzinnych pisarza i dzieła malarskie obrazuj�ce posta� Henryka Sienkiewicza, jak i 
bohaterów jego utworów literackich, malowane przez znanych malarzy. Zgromadzono te� bogaty i 
unikalny ksi�gozbiór zawieraj�cy wiele pierwszych wyda� powie�ci pisarza oraz tłumaczenia na 
kilkadziesi�t j�zyków �wiata, w tym na j�zyk japo�ski, chi�ski, arabski, arme�ski oraz wiele 
j�zyków europejskich.  

Imponuj�ca jest galeria postaci z powie�ci Henryka Sienkiewicza w rze�bie ludowej jak 
równie� 6 rze�b plenerowych ustawionych przed budynkiem Muzeum.  

W pobliskiej Okrzei godnym zainteresowania jest Ko�ciół z pi�kn� polichromi� o tematyce 
Sienkiewiczowskiej i kopiec usypany w hołdzie pisarzowi. 

2. Muzeum Czynu Bojowego Kleberczyków 

Jedna z wi�kszych i bardziej znanych miejscowo�ci w gminie Adamów - Wola Gułowska 
kojarzy si� z ostatni� regularn� bitw� wojny obronnej stoczon� w pierwszych dniach pa�dziernika 
1939 roku, przez Samodzieln� Grup� Operacyjn� "Polesie" dowodzon� przez generała Franciszka 
Kleeberga. Aby uhonorowa� te wydarzenia i uczci� pami�� i wysiłek zbrojny �ołnierzy SGO 
"Polesie", wzniesiono Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków - obiekt u�yteczno�ci publicznej 
maj�cy status Domu Kultury. Otwarcie tego obiektu nast�piło w 1989 roku, dokładnie w 50-t� 
rocznic� bitwy pod Wol� Gułowsk�. 

Budowla ta ma charakter wielofunkcyjny. Cz��� pomieszcze� wydzielono na Izb� 
Regionaln� i Galeri� Rze�by Ludowej, w której znajduj� si� prace miejscowych i okolicznych 
rze�biarzy. Centralne miejsce zajmuje Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków, a w nim zbiór 
pami�tek i dokumentów dotycz�cych tego wydarzenia historycznego Znajduj� si� tutaj równie� : 
uzbrojenie pochodz�ce z pola bitwy, sprz�t ł�czno�ciowy u�ywany w czasie walki, mundury 
�ołnierskie i oficerskie, fotografie i pami�tki osobiste �ołnierzy. Jednym z najciekawszych 
eksponatów jest bandera Flotylli Pi�skiej. 

W muzeum jest tez lanca - nagroda przechodnia 3 Pułku Szwole�erów Mazowieckich, 
repliki sztandarów pułkowych , a tak�e współcze�nie malowane portrety dowódców i inne obrazy 
batalistyczne. 

W Izbie Regionalnej zaaran�owane zostało wn�trze tradycyjnej izby wiejskiej oraz 
przedstawiona kolekcja narz�dzi rolniczych i sprz�ty domowe. W Galerii Rze�by Ludowej 
prezentowane s� rze�by znanych rze�biarzy z Ł ukowskiego O�rodka Rze�by Ludowej 
zamieszkuj�cych zarówno w woli Gułowskiej jak i w okolicznych miejscowo�ciach oraz prace 
młodych rze�biarzy ze "szkółki" rze�biarskiej funkcjonuj�cej przy Domu Kultury. 

1. Muzeum Regionalne w Ł ukowie 

Muzeum mie�ci si� w dawnym Konwikcie Szaniawskich ufundowanym w 1732 r. przez bp. 
krakowskiego Konstantego Szaniawskiego. Budynek jest jednym z nielicznych obiektów 
zabytkowych w mie�cie. 

W zbiorach Muzeum znajduj� si� eksponaty z dziedziny tradycyjnego tkactwa ludowego 
oraz narz�dzia do obróbki lnu, rze�ba, wycinanki, narz�dzia rolnicze z przełomu XIX i XX wieku, 
malarstwo ludowe oraz malarstwo Józefa Pankiewicza i Leona Wyczółkowskiego, eksponaty z 
zakresu historii i dokumentacja fotograficzna zabytków nieruchomych. 
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Charakterystyka walorów przyrodniczo kulturowych Powiatu Ł ukowskiego 

Ł uków Miasto 

O przeszło�ci historycznej miasta �wiadcz� zachowane zabytki architektoniczne: Zespół 
Klasztorny  Bernardynów z barokowym ko�ciołem parafialnym pw. Podwy�szenia Krzy�a 
�wi�tego; Zespół Klasztorny Pijarów z pó�nobarokowym ko�ciołem, pw. Przemienienia 
Pa�skiego, Konwikt Szaniawskich, Dworzec Kolejowy, Szkoła Specjalna przy ul. Piłsudskiego 

Dodatkow� atrakcj� turystyczn� stanowi, znajduj�ce si� w Ł ukowie a jedyne w Europie 
�rodkowej, stanowisko geologiczne amonitów jurajskich, przetransportowanych przez l�dolód z 
północnej Europy. 

Gmina Ł uków 

Na terenie Gminy Ł uków wyst�puj� kompleksy le�ne, które - ze wzgl�du na bogactwo flory 
i fauny zostały wł�czone do Ł ukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Radzy�skiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Najcenniejszymi obszarami przyrodniczymi gminy s�: 
• Rezerwat geologiczny „ Kra Jurajska”  – ustanowiony dla ochrony, unikatowego w skali 
�wiatowej, zło�a amonitów. 

• Rezerwat „ Jata”  – który ma na celu ochron� jodły; wyst�puj� tu wspaniałe bory jodłowe z 
udziałem �wierka i sosny, a tak�e starodrzewy. 

• Rezerwat „ Topór”  – stworzony równie� dla ochrony jodły. 
• Rezerwat florystyczny „ Las Wagramski”  – chroni�cy stanowisko wawrzynka główkowego. 

Na terenie Gminy Ł uków znajduje si� wiele cennych obiektów, wpisanych do rejestru 
zabytków. Najcenniejsze z nich, stanowi�ce jednocze�nie atrakcj� turystyczn� gminy, to:  
• drewniany ko�ciół parafialny w Zarzeczu Ł ukowskim, 
• zespół dworsko-parkowy w Ry�kach , 
• pomnik ku czci ksi�dza Stanisława Brzóski, 
• pomnik ku czci partyzantów Armii Krajowej, 
• pomnik partyzantów polskich i radzieckich, 
• kapliczka drewniana w Gr�zówce, 
• zespół folwarczny i zespół le�niczówki w Kry�szczaku. 

Gmina Adamów 

Jedn� z bardziej interesuj�cych miejscowo�ci znajduj�cych si� w obr�bie gminy 
jest Wola Gułowska - z zespołem klasztornym oo. Karmelitów Trzewiczkowych, 
pochodz�cym z połowy XVII wieku i znanym jako Sanktuarium Maryjne, przechowuj�ce 
�redniowieczny obraz Matki Bo�ej z Dzieci�tkiem.  

Gmina Krzywda 

Najciekawsze obiekty zabytkowe zachowały si� w Okrzei i Woli Okrzejskiej. W Okrzei 
stoi ko�ciół parafialny z ko�ca XVIII w., ufundowany przez Teres� z Lelewelów Cieciszowsk� 
— prababk� Henryka Sienkiewicza. W Woli Okrzejskiej — miejscu urodzenia pisarza, w 
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dworku Sienkiewicza, od 1966 roku mie�ci si� muzeum jego imienia. Pami�ci Henryka 
Sienkiewicza po�wi�cony jest te� kopiec w Okrzei, którego wznoszenie zako�czono w 1938 roku. 

Zespoły dworsko-parkowe zachowały si� w Krzywdzie, Anielinie oraz Radory�u 
Smolanym (ten ostatni jest obecnie siedzib� Zespołu Szkół Rolniczych). 

Ponadto, na terenie gminy, jest wiele cennych obiektów przyrodniczych. Pomniki 
przyrody znajduj� si� w Radory�u Smolanym (grupa �wierków pospolitych oraz głazy narzutowe 
w stawie), Krzywdzie (lipa w�skolistna), w Anielinie (sosna czarna i jałowce wirginijskie) i w 
Podosiu (d�by szypułkowe). 

Gmina Stanin 

W gminie Stanin zachowały si� interesuj�ce obiekty zabytkowe: 

• Usytuowane w okolicy Tuchowicza grodzisko �wiadczy o osadnictwie na tym terenie - 
si�gaj�cym okresu wczesnego �redniowiecza.  

• W Wesołówce zachowały si� ruiny zamku z zespołem przyzamkowym z XVIII wieku, 
wraz z parkiem podworskim.  

• W miejscowo�ciach Tuchowicz, Jeleniec i Nied�wiadka po dawnych dworkach 
szlacheckich pozostały parki wiejskie.  

Walory turystyczno-przyrodnicze gminy podkre�la tak�e obecno�� na jej terenie 4 
pomników przyrody (w okolicach wsi: Stanin, Tuchowicz, Jeleniec i Nied�wiadka). 

Stoczek Ł ukowski Miasto 

Miasto zasłyn�ło z pierwszej, zwyci�skiej, bitwy powstania listopadowego, stoczonej 14 
lutego 1831 roku. Wydarzenie to upami�tnia pomnik wystawiony w setn� rocznic� boju na 
wzgórzu,  z którego dowodził gen. Józef Dwernicki.  

W czasie powstania styczniowego w okolicach Stoczka działały liczne oddziały 
powsta�cze. Za� podczas II wojny �wiatowej - oddziały partyzanckie, m.in. ,,Ostoi” . 

Warto wspomnie�, �e urodził si� tu Aleksander �wi�tochowski - pisarz i ideolog polskiego 
pozytywizmu. 

Wola Mysłowska 

Najciekawsze obiekty zabytkowe gminy Wola Mysłowska to: zespoły dworsko-pałacowe 
w Wilczyskach (obecnie siedziba szkoły podstawowej) i w Jarczewie oraz dwa parki podworskie: 
w Baczkowie i w Mysłowie. 

Do promowania walorów powiatu łukowskiego, powołany został Pełnomocnik ds. Promocji 
Powiatu. Plan wydatków na działalno�� promocyjn� powiatu w roku 2004 wynosi 75 000 zł. 
Działania podejmowane w ramach tej działalno�ci obejmuj�:�

• opracowywanie materiałów wydawniczych – folderów, map, informatorów itp. promuj�cych 
Powiat,  

• przekazywanie do publikacji w prasie, radiu, telewizji, internecie informacji promuj�cych 
Powiat,  

• aktualizacja strony internetowej powiatu (www.starostwolukow.pl),  
• programowanie, we współdziałaniu z innymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi 

powiatu, kierunków strategicznego rozwoju powiatu, 
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• opracowywanie, wniosków dotycz�cych pozyskiwania �rodków i funduszy pomocowych, 
• udzielanie informacji na temat Unii Europejskiej, 
• organizowanie ró�nego rodzaju imprez społeczno-kulturalnych, sportowych itp., 
• udział w targach promocyjno - wystawienniczych, 
• inicjowanie przedsi�wzi�� zmierzaj�cych do nawi�zania kontaktów z krajowymi i 

zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, organizacjami samorz�du terytorialnego, 
• inicjowanie działa� organizacyjnych i ekonomiczno-finansowych dla wspierania i rozwoju 

przedsi�biorczo�ci. 
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2.3 Sfera społeczna 

2.3.1 Demografia 

 

 Zgodnie z danymi Głównego Urz�du Statystycznego, w dniu 31 XII 2002 roku powiat 
łukowski liczył 109 327 mieszka�ców.  

W latach 1997-2001 liczba ludno�ci w powiecie utrzymywała si� na zbli�onym poziomie. 
Znaczny jej spadek, wynosz�cy 1,6%, odnotowano w 2002 roku. Liczba ludno�ci spadła wówczas 
o 1769 osób w stosunku do roku poprzedniego. Mo�na tak�e zauwa�y�, �e w całym okresie 
obj�tym analiz� udział kobiet w ludno�ci ogółem utrzymywał si� na wzgl�dnie stałym poziomie, 
wynosz�cym w przybli�eniu 50%. 

Wska�nik liczby ludno�ci na 1 km² ukształtował si� w 2002 roku na� poziomie 78, co w 
porównaniu ze �redni� w województwie lubelskim – 87, klasyfikuje powiat na 8 pozycji w 
województwie pod wzgl�dem g�sto�ci zaludnienia. W tabeli nr 1 podano pełne dane o liczbie 
ludno�ci powiatu. 

Tabela nr 1.  

Ludno�	 w powiecie łukowskim stan na 31 grudnia Lp. Wyszczególnienie 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 

1 Ludno�� 111 192 111 212 110 921 111 054 111 096 109 327 
2 W tym kobiety 55 480 55 470 55 329 55 407 55 492 54 856 
3 Ludno�� na 1 km² 79,8 79,8 79,6 79,7 79,7 78,4 

�ródło: Rocznik statystyczny województwa lubelskiego 2003.  

Dynamika liczby ludno�ci w powiecie łukowskim w latach 1997-2002 została 
przedstawiona na rysunku nr 2. 
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Rysunek nr 2. 

Dynamika liczby ludno�ci w powiecie łukowskim w latach 1997-2002
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�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Łukowie. 

Tabela nr 2 prezentuje liczb� mieszka�ców w poszczególnych grupach wiekowych w 
porównaniu do liczby mieszka�ców województwa lubelskiego oraz liczby mieszka�ców kraju, 
według stanu na koniec grudnia 2002 roku. 

Tabela nr 2. 

Ludno�	 w wieku Wyszczególnienie Ogółem 
Przedprodukcyjnym  Produkcyjnym  Poprodukcyjnym  

Kraj 38 219 000 8 664 000 23 790 000 5 765 000 

woj. lubelskie 2 196 992 522 711 1 317 597 356 684 

powiat łukowski 109 327 30 554 62 069 16 704 

Kraj 100%  22,67% 62,25% 15,08% 

woj. lubelskie 100% 23,79% 59,97% 16,24% 

powiat łukowski 100% 27,95% 56,77% 15,28% 

�ródło: Rocznik statystyczny województwa lubelskiego 2003.  

Dane zawarte w tabeli wskazuj� na znaczne zró�nicowanie w strukturze wiekowej 
mieszka�ców powiatu w porównaniu z województwem oraz całym krajem. �wiadcz� o tym 
wska�niki udziału poszczególnych grup wiekowych w ogóle mieszka�ców. Wyra�nie wi�kszy jest 
w powiecie odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym w porównaniu ze �redni� krajow� i (w 
mniejszym stopniu) wojewódzk�. Udział grupy osób w wieku poprodukcyjnym jest porównywalny 
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ze �redni� krajow� i mniejszy ni� �rednia wojewódzka. Jednocze�nie odsetek osób w wieku 
produkcyjnym jest zdecydowanie mniejszy ni� w kraju (o 5,5 punktów procentowych) i w 
województwie (o 3,2 punktów procentowych). Wynika z tego, �e powiat łukowski ma 
niekorzystny, wi�kszy udział grup nieprodukcyjnych ni� �rednio w kraju i województwie. 

Warto tak�e zbada� struktur� grupy przedprodukcyjnej. Zamieszczono j� w tabeli nr 3. 

Tabela nr 3. 

w tym (%) Wiek (lata) Osoby Struktura Razem=100 
miasto wie� 

0 - 2 3 986 13,05 100% 28,07 71,93 
3 - 6 5 727 18,74 100% 27,41 72,59 
7 -14 14 574 47,70 100% 27,23 72,77 

15 - 17 6 267 20,51 100% 32,17 67,83 
Ogółem 30 554 100,00% 100% 28,39 71,61 

�ródło: Rocznik statystyczny województwa lubelskiego 2003.  

Analiza grupy osób przedprodukcyjnych wskazuje na zdecydowanie wi�kszy udział osób w 
wieku 7-14 lat – około 47,70% grupy, która wejdzie na rynek pracy za 4 do 11 lat. Istotny jest tak�e 
fakt, �e zdecydowan� wi�kszo�� grupy przedprodukcyjnej stanowi� osoby mieszkaj�ce na wsi. 
Mo�e to sugerowa� wzrost bezrobocia i wi�ksze obci��enie ekonomiczne, bior�c pod uwag� fakt, 
�e osoby mieszkaj�ce na wsi s� prawdopodobnie gorzej wykształcone, a zatem mniej 
konkurencyjne na rynku pracy.  

Na podstawie zaprezentowanych danych mo�na sformułowa� kilka zasadniczych dla 
powiatu wniosków: 

• Mniejszy odsetek osób w wieku produkcyjnym znajduje negatywne odzwierciedlenie w 
kondycji finansowej mieszka�ców. Grupy nieprodukcyjne stanowi� wi�ksze obci��enie 
ekonomiczne, ni� w województwie i w kraju. 

• Jednocze�nie, obserwuje si� w powiecie wi�kszy, ni� w województwie i w kraju, odsetek 
ludno�ci w wieku przedprodukcyjnym. Oznacza� to mo�e wi�ksz� potencjaln� poda� na 
lokalnym rynku pracy. W warunkach wysokiego bezrobocia, wi�ksza liczba osób w wieku 
przedprodukcyjnym mo�e spowodowa� (przy braku wzrostu liczby miejsc pracy) pogł�bianie 
si� bezrobocia (mo�e ono rosn�� szybciej ni� w całym województwie lubelskim). 

• Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym jest obecnie porównywalny ze �redni� krajow� i 
mniejszy ni� �rednia wojewódzka. Oznacza to, �e obci��enie dla gospodarki narodowej 
wynikaj�ce z utrzymywania tej grupy jest mniejsze ni� �rednio w województwie.  

• Podsumowuj�c, struktura demograficzna powiatu łukowskiego jest mniej korzystna ni� w 
całym województwie lubelskim. Nale�y jednak zauwa�y�, �e w porównaniu ze �redni� 
wojewódzk�, korzystnie kształtuje si� odsetek osób w wieku poprodukcyjnym. Analiza 
struktury demograficznej stanowi wa�n� wskazówk� do przygotowywania planu rozwoju 
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lokalnego na nast�pne lata, tak aby wcze�niej zaplanowa� rozwi�zanie przewidywanych 
problemów i umiej�tnie zbalansowa� przepływ ludno�ci pomi�dzy grupami. 

Do czynników kształtuj�cych liczb� ludno�ci nale�y przyrost naturalny i migracja. W 2002 
roku przyrost naturalny wyniósł w powiecie łukowskim 285 osób, co daje 0,26 % (w porównaniu z 
latami poprzednimi nast�pił nieznaczny spadek). Województwo lubelskie posiadało wska�nik 
przyrostu naturalnego o warto�ci ujemnej – 0,09 %. Dla porównania, wska�nik ten dla całego kraju 
osi�gn�ł warto�� równie� ujemn� - 0,01%.  

Dane dotycz�ce przyrostu naturalnego oraz migracji ludno�ci w powiecie zamieszczono w 
tabeli nr 4. 

Tabela nr 4. 

Powiat łukowski Rok 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Liczba ludno�ci 111 192 111 212 110 921 111 054 111 096 109 327 

Urodzenia  1 563 1 488 1 426 1 485 1 405 1 310 

Zgony  1 147 1 101 1 188 1 110 1 089 1 025 
Przyrost naturalny  416 387 274 375 316 285 
Napływ ludno�ci  bd bd 1 041 861 796 866 
Odpływ ludno�ci  bd bd 1 604 1273 1323 1367 
Saldo migracji  bd bd - 563 - 412 - 527 - 501 

�ródło: Rocznik statystyczny województwa lubelskiego 2003.  

Podstawowe dane za 2002 r. o powiecie łukowskim i gminach wchodz�cych w jego skład 
przedstawia tabela nr 5. 

Tabela nr 5. 

Wyszczególnienie Ogółem ludno�	 Przyrost naturalny 
(%) 

Saldo migracji 
(%) 

Woj. lubelskie 2 196 992 - 0,09% - 0,18% 

Powiat łukowski 109 327 0,26% - 0,46% 

Miasto Ł uków 30 751 0,45% - 0,74% 
Miasto Stoczek Ł ukowski 2 739 0,11% 0,22% 
Gmina Adamów 5 809 - 0,22% - 0,33% 
Gmina Krzywda 10 502 0,07% - 0,35% 
Gmina Ł uków 16 242 0,44% 0,00% 
Gmina Serokomla 4 285 0,02% - 0,40% 
Gmina Stanin 9 950 0,67% - 0,28% 
Gmina Stoczek Ł ukowski 8 778 - 0,02% - 0,83% 
Gmina Trzebieszów 7 689 0,26% - 0,40% 
Gmina Wojcieszków 7 170 - 0,04% 0,18% 
Gmina Wola Mysłowska 5 412 - 0,11% - 1,63% 
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�ródło: Rocznik statystyczny województwa lubelskiego 2003.  

Zwracaj� uwag� znaczne ró�nice we wska�niku salda migracji pomi�dzy poszczególnymi 
gminami powiatu. Wyra�nie wida�, �e najgorsz� sytuacj� w tym zakresie notuje si� w gminie Wola 
Mysłowska. Wyst�puje tam tak�e bardzo niski przyrost naturalny (najni�szy w gminie Adamów).  

Tabela nr 6 przedstawia porównanie powiatu łukowskiego z innymi powiatami w 
województwie pod wzgl�dem liczby ludno�ci oraz salda migracji.  

Tabela nr 6. 

Powiat Liczba ludno�ci Saldo migracji na 100 mieszka�ców 

lubelski 136 722 0,58 
zamojski 111 541 - 0,01 
�widnicki 72 466 - 0,03 
ł�czy�ski 57 196 - 0,04 
chełmski 74 563 - 0,08 
bialski 115 348 - 0,16 
lubartowski 91 321 - 0,20 
puławski 117 928 - 0,20 
biłgorajski 104 874 - 0,21 
kra�nicki 100 874 - 0,21 
radzy�ski 62 171 - 0,25 
krasnostawski 78 102 - 0,30 
włodawski 40 828 - 0,36 
rycki 61 088 - 0,37 
tomaszowski 90 295 - 0,38 
opolski 63 802 - 0,39 
parczewski 37 391 - 0,40 
janowski 48 518 - 0,42 
łukowski 109 327 - 0,46 
hrubieszowski 70 649 - 0,67 

�ródło: Rocznik statystyczny województwa lubelskiego 2003.  

Powiaty uszeregowano wzgl�dem salda migracji. Jak wida�, powiat łukowski jest jednym z  
powiatów o najwi�kszej liczbie ludno�ci (5 w klasyfikacji). Porównuj�c powiaty pod wzgl�dem 
wielko�ci salda migracji warto zauwa�y�, �e powiat łukowski plasuje si� przedostatnim miejscu, 
je�li chodzi o napływ ludno�ci. Wi�kszy odpływ ludno�ci odnotowano jedynie w powiecie 
hrubieszowskim.  

 Prognoz� liczby ludno�ci do roku 2030 w powiecie łukowskim opracowan� przez 
demografów Głównego Urz�du Statystycznego w 2003 r. przedstawiono w tabeli nr 7. 
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Tabela nr 7. 

Ludno�	 2002* 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Ogółem 109 327 108 334 107 240 106 468 105 365 103 753 101 524 

M��czy�ni 54 471 53 985 53 480 53 248 52 814 52 086 50 926 

Kobiety 54 856 54 349 53 760 53 220 52 551 51 667 50 598 

�ródło: Prognoza Demograficzna GUS 2004 r. 

* warto�� rzeczywista 

Jak wida� z przedstawionych danych, w powiecie łukowskim do roku 2030 prognozuje si� 
spadek ogólnej liczby mieszka�ców. Zasadniczo trend malej�cy b�dzie si� nasila� w ci�gu całego 
okresu analizy. Ostatecznie, w porównaniu z rokiem 2002, do roku 2030 liczba ludno�ci zmaleje o 
7,1%. 

Dla pełnego zdiagnozowania trendów demograficznych w powiecie istotne s� równie� 
planowane zmiany struktury ludno�ci powiatu w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym oraz 
poprodukcyjnym na tle ogólnej liczby ludno�ci. Porównanie takie prezentuje tabela nr 8. 

Tabela nr 8. 

Ludno�	 w wieku: 2002* 2015 2030 

Przedprodukcyjnym 27,95% 20,95% 18,96% 

Produkcyjnym 56,77% 61,46% 58,38% 

Poprodukcyjnym 15,28% 17,59% 22,66% 

�ródło: Prognoza Demograficzna GUS, 2002 

*warto�� rzeczywista 

Jak wynika z przedstawionych danych, do roku 2030 konsekwentnie b�dzie zwi�ksza� si� 
odsetek osób w wieku poprodukcyjnym. Szczególnie dynamiczny wzrost liczby ludno�ci w wieku 
poprodukcyjnym nast�pi po roku 2015. Udział grupy produkcyjnej w 2015 roku b�dzie wyra�nie 
wi�kszy ni� w chwili obecnej, ale ponownie zacznie spada�. Wszystkie opisane zmiany w grupie 
osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym b�d� wi�zały si� ze znacznym zmniejszeniem 
liczebno�ci grupy osób w wieku przedprodukcyjnym. 

Reasumuj�c mo�na stwierdzi�, �e w perspektywie najbli�szych kilkunastu lat nale�y 
spodziewa� si� zwi�kszonego dopływu absolwentów na rynek pracy. Tendencja ta zostanie 
odwrócona dopiero około roku 2015. W efekcie przesuni�� w ramach grupy ludno�ci w wieku 
nieprodukcyjnym nast�pi znaczne postarzenie społeczno�ci lokalnej. Ostatecznie struktura 
ludno�ci, z demograficznego punktu widzenia, pogorszy si� w porównaniu do chwili obecnej.     
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2.3.2 Rynek pracy i bezrobocie 

 

Ogółem w powiecie łukowskim w 2002 r. było 12 871 osób pracuj�cych1. Rysunek nr 3 
prezentuje pracuj�cych według sekcji w powiecie na tle województwa.  

Rysunek nr 3. 
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�ródło: Opracowanie własne. 

Dokładny rozkład liczbowy pracuj�cych według sekcji w 2002 r. prezentuje tabela nr 9. 

Tabela nr 9. 

Rolnictwo, 
łowiectwo, 
le�nictwo i 

rybołówstwo 

Przemysł i 
budownictwo 

Usługi rynkowe 
Usługi 

nierynkowe Pracuj�cy  Ogółem 

liczba % liczba % liczba % liczba % 
w woj. 
lubelskim 

337 654 5 162 1,5 109 100 32,3 96 690 28,6 126 702 37,5 

w powiecie 
łukowskim 

12 871 108 0,8 5 455 42,4 2 675 20,8 4 633 36,0 

�ródło: Rocznik statystyczny województwa lubelskiego 2003.  

 

Analizuj�c dane zawarte w tabeli nale�y stwierdzi�, i� wyst�puj� istotne dysproporcje 
pomi�dzy powiatem oraz województwem, je�li chodzi o procentowy udział pracuj�cych w 
poszczególnych sekcjach. Ró�nice te dotycz� w szczególno�ci osób pracuj�cych w sektorach: 

                                                           
1 Bez zakładów osób fizycznych prowadz�cych działalno�� gospodarcz� i spółek cywilnych, w których liczba 
pracuj�cych nie przekracza 9 osób, bez rolników indywidualnych, organizacji i duchownych. 



Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Łukowskiego 

Uniconsult str. 21 
 

przemysł i budownictwo oraz usługi rynkowe. W porównaniu ze �redni� wojewódzk�, w powiecie 
łukowskim znacznie wi�cej osób jest zatrudnionych w sektorze przemysł i budownictwo (ró�nica 
10,1 pkt. proc.). Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku usług rynkowych, gdzie �rednia 
wojewódzka przewy�sza o 7,8 pkt. proc. �redni� dla powiatu.  

Według danych Powiatowego Urz�du Pracy, na koniec 2003 r. liczba bezrobotnych w 
powiecie łukowskim wynosiła 8 848, w tym 838 osób z prawem do zasiłku dla bezrobotnych, co 
stanowi jedynie 9,5% ogółu bezrobotnych. Dla porównania, w 2000 r. odsetek ten wynosił 24%. 
Tabela nr 10 zawiera podstawowe informacje dotycz�ce liczby bezrobotnych w powiecie 
łukowskim w latach 1998-2003.  

Tabela nr 10. 

Wyszczególnienie 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Liczba 
bezrobotnych 5 412 7 423 9 005 9 687 8 995 8 848 

W tym z prawem 
do zasiłku 963 885 2 139 1 267 1 018 838 

�ródło: Starostwo Powiatowe w Łukowie.  

W tabeli nr 11 przedstawione zostały dane dotycz�ce stopy bezrobocia w powiecie 
łukowskim w latach 1998-2003 oraz bardziej szczegółowa charakterystyka struktury grupy osób 
bezrobotnych w tym okresie.  

Tabela nr 11. 

W tym 

Lata Stopa 
bezrobocia 

Liczba 
bezrobotnych 

ogółem Kobiety Mieszkaj�cy 
na wsi 

Zwolnieni 
z zakładu 

pracy 

Dotychczas 
niepracuj�cy Absolwenci 

1999 11,9% 7 423 3 476 4 945 586 204 648 

2000 15,5% 9 005 4 334 5 911 919 112 665 

2001 16,6% 9 687 4 480 6 371 564 82 584 

2002 15,5% 8 995 4 164 5 982 716 120 685 

2003 15,3% 8 848 4 126 5 922 697 175 471 

�ródło: Starostwo Powiatowe w Łukowie.  

Najwy�sz� stop� bezrobocia w powiecie łukowskim odnotowano w 2001 roku (16,6%). Na 
koniec 2003 r. stopa bezrobocia ukształtowała si� na poziomie 15,3%. Kobiety stanowiły wówczas 
prawie 47% ogółu bezrobotnych. Blisko 67% ogółu bezrobotnych w powiecie zamieszkiwało 
obszary wiejskie, ponad 8% ogółu bezrobotnych stanowiły osoby zwolnione z zakładów pracy, 
prawie 2% - osoby dotychczas niepracuj�ce, natomiast ponad 5% - absolwenci.  

Graficzn� ilustracj� zmian stopy bezrobocia w powiecie w latach 1999-2003 przedstawia 
rysunek nr 4. 
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Rysunek nr 4. 

Stopa bezrobocia w powiecie łukowskim w latach 1999-2003
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�ródło: Opracowanie własne. 

Istotnym czynnikiem ró�nicuj�cym zagro�enie bezrobociem jest wiek oraz poziom 
wykształcenia. Podział bezrobotnych według poszczególnych przedziałów wiekowych przedstawia 
tabela nr 12 i rysunek nr 5.  

Tabela nr 12. 

Bezrobotni według wieku w powiecie łukowskim 
2000 2001 2002 2003 Grupa 

wiekowa 
liczba % liczba % liczba % liczba % 

24 i mniej 3 367 37,4 3 576 36,9 3 228 35,9 2 980 33,7 
25 – 34 2 649 29,4 2 868 29,6 2 735 30,4 2 791 31,5 
35 – 44 1 805 20,0 1 897 19,6 1 747 19,4 1 713 19,4 
45 – 54 1 076 11,9 1 216 12,6 1 160 12,9 1 210 13,7 
55 i wi�cej 108 1,2 130 1,3 124 1,4 154 1,7 
Razem 9 005 100% 9 687 100% 8 995 100% 8 848 100% 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie: Rocznik statystyczny województwa lubelskiego 2003.  
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Rysunek nr 5. 
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�ródło: Opracowanie własne na postawie danych Starostwa Powiatowego w Łukowie.  

Analizuj�c bezrobocie w poszczególnych przedziałach wiekowych mo�na zauwa�y�, �e 
najliczniejsz� grup� bezrobotnych stanowi� osoby maj�ce poni�ej 24 lat. Na dzie� 31.12.2003 r. 
stanowili oni 33,7% ogółu bezrobotnych w powiecie. Grupa ta wła�nie wchodzi na rynek pracy, a 
zatem przewa�nie nie posiada do�wiadczenia. Pozytywnym zjawiskiem jest stopniowy spadek 
udziału tej grupy w stosunku do ogółu bezrobotnych.  

Mo�na równie� zauwa�y�, �e bezrobotni w wieku 25 – 44 lat, czyli b�d�cy w wieku 
najwi�kszej aktywno�ci zawodowej i najwi�kszych mo�liwo�ci zawodowych, stanowi� około 
50,9% ogółu bezrobotnych. W latach 2000-2003 udział tej grupy w strukturze bezrobotnych 
utrzymywał si� na zbli�onym poziomie.  

Pozytywnym faktem jest znikomy odsetek w strukturze bezrobotnych osób posiadaj�cych 
55 i wi�cej lat. Udział tej grupy w ogóle bezrobotnych w powiecie w okresie obj�tym analiz� 
nieznacznie wzrósł z 1,2 % w 2000 r. do 1,7% w 2003 r.  

Struktur� zarejestrowanych bezrobotnych pod wzgl�dem poziomu wykształcenia w 
powiecie łukowskim na tle województwa i kraju przedstawia rysunek nr 6. 
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Rysunek nr 6. 

�ródło: Opracowanie własne. 

Najwy�szy odsetek bezrobotnych w powiecie łukowskim stanowi� bezrobotni z 
wykształceniem zasadniczym zawodowym (39,3%). Odsetek ten jest wy�szy zarówno w 
porównaniu z województwem lubelskim (o 4,7 punktów procentowych) jak i z krajem (o 8,6 
punktów procentowych). Ta grupa zawodowa wymaga przekwalifikowania, ewentualnie 
podnoszenia kwalifikacji w celu dostosowania do zapotrzebowania na rynku pracy. 

Równie wysoki odsetek bezrobotnych w analizowanych obszarach administracyjnych 
stanowi� osoby bezrobotne z wykształceniem podstawowym i bez wykształcenia. Odsetek ten 
wynosi dla powiatu łukowskiego 31,9%. Jest to o 4,8 punktów procentowych wi�cej ni� w 
województwie oraz o 2,4% punktów procentowych wi�cej ni� w Polsce. Tak znaczny odsetek 
bezrobotnych z wykształceniem podstawowym i bez wykształcenia nie jest pozytywnym 
zjawiskiem, poniewa� osobom o niskich kwalifikacjach trudno b�dzie znale�� prac�. Wydaje si� 
by� pilnym podj�cie działa� zmierzaj�cych do zwi�kszenia umiej�tno�ci tej grupy osób, tak aby 
mieli oni szans� podj�� prac� zawodow�.   

 Osoby bezrobotne z wykształceniem policealnym i �rednim zawodowym s� trzeci� co do 
wielko�ci grup� bezrobotnych w powiecie łukowskim. Grupa ta stanowi 18,6% ogółu 
bezrobotnych. W województwie lubelskim odsetek ten jest ni�szy o 6,6 punktów procentowych, 
natomiast w kraju o 7,3 punktów procentowych.  

 Warto zauwa�y�, �e w grupie osób, które nie posiadaj� wykształcenia �redniego przewa�aj� 
w powiecie osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, a wi�c bezrobotni ju� z pewnym 
niewielkim do�wiadczeniem praktycznym, b�d�cym ich atutem przy poszukiwaniu pracy. W skali 
kraju udział tych grup jest bardziej wyrównany. 

3,2%

5,8%
4,8%

18,6%

25,2% 25,9%

7,0%
7,4% 9,2%

39,3%
34,6%

30,7%
31,9%

27,1%
29,5%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

wy�sze policealne i �rednie
zawodowe

�rednie
ogólnokształc�ce

zasadnicze zawodowe podstawowe i bez
wykształcenia

Bezrobotni według poziomu wykształcenia w powiecie łukowskim w 2002 
r.

powiat łukowski województwo lubelskie Polska



Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Łukowskiego 

Uniconsult str. 25 
 

 Najmniej liczn� grup� bezrobotnych, podobnie jak w województwie i kraju, stanowi� osoby 
z wykształceniem wy�szym. Stanowi� oni w powiecie łukowskim zaledwie 3,2% ogółu 
bezrobotnych, natomiast w województwie i w kraju odpowiednio – 5,8% i 4,8%, co mo�e 
sugerowa� istnienie zapotrzebowania na  osoby z wykształceniem wy�szym na lokalnym rynku 
pracy. 

Dokładny rozkład liczbowy bezrobotnych według wykształcenia w powiecie w latach 2000-
2002 przedstawia tabela 13. 

Tabela nr 13. 

Wykształcenie 2000  2001  2002  2003  

wy�sze 154 249 284 273 

policealne i �rednie zawodowe 1 637 1 817 1 674 1 635 

�rednie ogólnokształc�ce 578 638 631 681 

zasadnicze zawodowe 3 685 3 861 3 538 3 463 

podstawowe i bez wykształcenia 2 951 3 122 2 868 2 796 

�ródło: Starostwo Powiatowe w Łukowie. Rocznik statystyczny województwa lubelskiego 2003.  

 Tabela nr 14 przedstawia liczb� bezrobotnych według wykształcenia w poszczególnych 
gminach powiatu łukowskiego (stan na koniec 2003 r.).  

Tabela nr 14. 

W tym: 
Liczba 
bezrobotnych Wy�sze 

Policealne i 
�rednie 

zawodowe 

�rednie i 
ogólnokształc�ce 

Zasadnicze 
zawodowe 

Podstawowe i 
bez 

wykształcenia  
Gmina 
Adamów 11 56 56 218 135 

Gmina 
Krzywda 18 157 39 274 247 

Gmina Ł uków 37 287 80 651 554 
Gmina  
Serokomla 4 42 31 108 103 

Gmina Stanin 16 119 37 350 253 
Gmina Stoczek 
Ł ukowski 3 80 30 251 233 

Gmina 
Trzebieszów 15 99 33 203 145 

Gmina 
Wojcieszków 19 73 39 294 263 

Gmina Wola 
Mysłowska 4 47 11 113 106 

Razem powiat 273 1 635 681 3 463 2 793 

�ródło: Starostwo Powiatowe w Łukowie.  
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 Bardzo wa�nym czynnikiem, który w istotny sposób okre�la sytuacj� bezrobotnych jest 
równie� okres pozostawania bez pracy. Im dłu�sza przerwa, tym mniejsze szanse na ponowne 
zatrudnienie. Rosn�ce wymagania pracodawców, zmiany techniki i organizacji pracy s� 
czynnikami wskazuj�cymi, �e okres pozostawania bez pracy powinien by� jak najkrótszy. W�ród 
zarejestrowanych w powiecie bezrobotnych (na dzie� 31.12.2003 r.) 1 559 osób pozostawało bez 
pracy ponad 12 miesi�cy, natomiast 3 193 osoby – powy�ej 24 miesi�cy. Tabela nr 15 przedstawia 
liczb� bezrobotnych w powiecie i gminach według okresu pozostawania bez pracy w 2003 r.  

Tabela nr 15. 

Bezrobotni pozostaj�cy bez pracy (stan na koniec 2003 r.): Wyszczególnienie Ogółem Do 1 m. 1-3 m. 3-6 m. 6-12 m. 12-24 m. Pow. 24 m. 
Miasto Ł uków 2 725 238 478 338 364 451 856 
Miasto Stoczek 
Ł ukowski 180 24 26 14 38 25 53 

Gmina Adamów 479 21 52 36 68 96 206 
Gmina Krzywda 735 75 107 71 91 145 246 
Gmina Ł uków 1 609 163 245 182 195 278 546 
Gmina Serokomla 287 11 30 33 32 53 128 
Gmina Stanin 778 54 112 68 81 136 327 
Gmina Stoczek 
Ł ukowski 599 30 63 42 76 125 263 

Gmina 
Trzebieszów 493 35 83 57 62 84 172 

Gmina 
Wojcieszków 686 42 95 68 99 109 273 

Gmina Wola 
Mysłowska 277 14 21 29 33 57 123 

Razem powiat 8848 707 1 312 938 1 139 1 559 3 193 

	ródło: Starostwo Powiatowe w Ł ukowie.  

2.3.3 Kultura i sport 

 

Na terenie powiatu łukowskiego funkcjonuje 6 o�rodków kultury (2 miejskie i 4 gminne). 
Miejskie o�rodki kultury znajduj� si� w Ł ukowie i Stoczku Ł ukowskim, gminne w Ł ukowie, 
Trzebieszowie i 2 na terenie gminy Adamów – w Adamowie i Woli Gułowskiej (tabela nr 16). 

Tabela nr 16. 

Nazwa O�rodka Miejscowo�	 

Miejskie O�rodki Kultury 

1. Ł ukowski O�rodek Kultury Ł uków 

2. Miejski O�rodek Kultury Stoczek Ł ukowski 

Gminne O�rodki Kultury 

3. Gminny O�rodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adamów 
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4. Dom Kultury Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków Wola Gułowska 

5. Gminny O�rodek Kultury Ł uków 

6. Gminny O�rodek Kultury Trzebieszów 

�ródło: Starostwo Powiatowe w Łukowie.  

W powiecie działa 29 bibliotek publicznych, w tym 2 miejskie (Ł uków, Stoczek Ł ukowski), 
8 gminnych (Adamów, Krzywda, D�bie, Serkomla, Stanin, Trzebieszów, Wojcieszków, Wola 
Mysłowska) i 19 filii bibliotecznych. Sie� tych placówek uzupełniaj� punkty biblioteczne (w 
liczbie 13) zlokalizowane głównie w małych wioskach. W sieci bibliotek szkolnych działa na 
terenie powiatu Biblioteka Pedagogiczna, która jest fili� Biblioteki Pedagogicznej w Białej 
Podlaskiej.  

Dwa muzea maj�ce swoj� siedzib� na terenie powiatu to znajduj�ce si� w Ł ukowie Muzeum 
Regionalne oraz zlokalizowane w Woli Okrzejskiej Muzeum Henryka Sienkiewicza. Ich 
działalno��, obok gromadzenia zbiorów i ich udost�pniania opiera si� głównie na organizacji 
wystaw okoliczno�ciowych, rocznicowych, a przede wszystkim na prezentacji dorobku 
kulturalnego regionu.   

W powiecie znajduje si� wiele obiektów zabytkowych m.in. Sanktuarium w Woli 
Gułowskiej, drewniany ko�ciół parafialny w Zarzeczu Ł ukowskim, zespół dworsko-pałacowy w 
Ry�kach, pomnik ku czci St. Brzóski, pomnik ku czci partyzantów AK, pomnik partyzantów 
polskich i radzieckich, zespół folwarczny i zespół le�niczówki w Kry�szczaku. 

Kultywowaniem tradycji, obyczajów i obrz�dów zajmuj� si� Koła Gospody� Wiejskich. W 
Stoczku Ł ukowskim organizowane s� sejmiki wiejskich teatrów, popularyzuj�ce rodzimy, w tym 
podlaski folklor.  

 Na terenie powiatu działa telewizja kablowa pod nazw� Ł ukowski Program Master TV. 
Stanowi ona oddział Polskiej Telewizji Kablowej z siedziba w Warszawie. Filia łukowska powstała 
z inicjatywy Dariusza Wolskiego i Ireneusza Mate�ko w grudniu 1997 r. Emisje s� nadawane 24 
godziny na dob�.  Ł ukowska stacja telewizyjna jest jedna z dwóch filii Polskiej Telewizji Kablowej 
znajduj�cych si� w mniejszych o�rodkach (druga ma siedzib� w Ostroł�ce). Pozostałe znajduj� si� 
w du�ych miastach, jak Lublin i Warszawa.   

 Powiat łukowskim jest miejscem, gdzie funkcjonuje 5 towarzystw regionalnych. Ich wykaz 
przedstawia tabela nr 17. 
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Tabela nr 17. 

Nazwa towarzystwa regionalnego Miejscowo�	 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ł ukowskiej  Ł uków 

Ł ukowskie Towarzystwo Regionalne im. St. Majewskiego  Ł uków 

Towarzystwo Przyjaciół Wojcieszkowa  Wojcieszków 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzie�y  Wojcieszków 

Towarzystwo Przyjaciół Adamowa  Adamów 

�ródło: Starostwo Powiatowe w Łukowie. 

 Obecnie w Wydziale O�wiaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ł ukowie 
zarejestrowanych jest 88 stowarzysze� sportowych, w skład których wchodzi 26 Uczniowskich 
Klubów Sportowych, 42 Uczniowskie Ludowe Kluby Sportowe, 1 Miedzyszkolny Klub Sportowy, 
8 Klubów Sportowych, 8 Ludowych Klubów Sportowych oraz 3 Zrzeszenia Sportowe.  

W ramach struktur powiatowych działaj� zrzeszenia o charakterze ponadgminnym: 
Powiatowy Szkolny Zwi�zek Sportowy w Ł ukowie oraz Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe w Ł ukowie z siedzib� w Staninie, które w cz��ci s� finansowane ze �rodków 
bud�etowych Starostwa Powiatowego w Ł ukowie.  

Imprezy sportowe spełniaj� w powiecie wa�n� rol� w przypadku dyscyplin, które s� cz�sto 
wst�pnym etapem w szkoleniu sportowców.  W latach 1999 – 2003 Starostwo Powiatowe 
dofinansowało bezpo�rednio ponad 250 imprez sportowych, z których przynajmniej 40 miało 
charakter wojewódzki, natomiast 15 – ogólnopolski.  

Na terenie powiatu funkcjonuj� liczne sale gimnastyczne, boiska do gier zespołowych, 
obiekty lekkoatletyczne oraz inne, np. strzelnice, siłownie. Do pełnego zobrazowania istniej�cych 
w powiecie warunków technicznych, umo�liwiaj�cych uprawianie sportu mo�e posłu�y� stan 
ilo�ciowy  głównych rodzajów wyst�puj�cych obiektów sportowych (tabela nr 18).  

Tabela nr 18. 

Wyszczególnienie Ilo�	 W tym szkolne 
Stadiony 5 2 
Boiska 102 78 
Sale gimnastyczne 37 37 
Hale gimnastyczne (pełnowymiarowe) 4 4 
Pływalnie 2 1 
Obiekty lekkoatletyczne  9 7 
Inne obiekty (strzelnic, siłownie, tory 
je�dzieckie, przystanie wodne, obiekty do 
sportów zimowych itp.) 

8 2 

�ródło: Starostwo Powiatowe w Łukowie. 
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2.3.4 O�wiata i wychowanie 
 

Na terenie powiatu łukowskiego funkcjonuje 68 szkół podstawowych oraz 27 gimnazjów, 
podlegaj�cych władzom gminnym. Podstawowe charakterystyki szkolnictwa (stan na 30 IX 
2003 r.) prezentuje tabela nr 19 i tabela nr 20. 

Tabela nr 19. 

Wyszczególnienie Liczba 
szkół 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
nauczycieli 
(wg etatów) 

Szkoły Podstawowe w miastach powiatu 4 2518 102 190,74 
Szkoły Podstawowe w gminach powiatu 64 7 801 453 624,74 
Razem powiat łukowski 68 10 319 555 815,48 

�ródło: Starostwo Powiatowe w Łukowie. 

Tabela nr 20. 

Wyszczególnienie Liczba szkół Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
nauczycieli 
(wg etatów) 

Szkoły Gimnazjalne w miastach 
powiatu 

4 1 792 66 122,70 

Szkoły Gimnazjalne w gminach 
powiatu 

23 4 079 172 407,76 

Razem powiat łukowski 27 5 871 238 530,46 

�ródło: Starostwo Powiatowe w Łukowie. 

Z danych zawartych w tabelach wynika, �e znacznie mniej uczniów przypada na 1 
nauczyciela w szkołach podstawowych w porównaniu z gimnazjami, odpowiednio 13 i 11 uczniów. 
Na jedn� placówk� przypada �rednio 170 uczniów.  

Tabela nr 21 prezentuje dane dotycz�ce szkół ponadgimnazjalnych funkcjonuj�cych na 
terenie powiatu łukowskiego (stan na 30 XI 2002). 

Tabela nr 21. 

Szkoły ponadgimnazjalne Liczba szkół Liczba uczniów Liczba absolwentów 
Zasadnicze zawodowe 6 852 555 
Licea profilowane 4 222 b.d. 
�rednie zawodowe i technika 15 2 097 481 
Licea ogólnokształc�ce 8 2 581 746 
Policealne i pomaturalne 5 479 151 
Razem 38 6 231 1 933 

�ródło: Rocznik statystyczny województwa lubelskiego 2003.  

Zgodnie z danymi zawartymi w tabeli, najwi�cej jest uczniów liceów ogólnokształc�cych, 
sk�d pochodzi równie� najwi�cej absolwentów. Na drugim miejscu pod wzgl�dem liczby uczniów 
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znajduj� si� szkoły �rednie zawodowe i technika, natomiast pod wzgl�dem absolwentów – szkoły 
zasadnicze zawodowe.  

W powiecie łukowskim funkcjonuje 7 zespołów szkół ponadgimnazjalnych (obejmuj�cych 
w swym zakresie szkoły zawodowe, licea, technika oraz szkoły policealne i pomaturalne) oraz 
jedno działaj�ce niezale�nie liceum ogólnokształc�ce – I LO im. T. Ko�ciuszki w Ł ukowie. Do 
zespołów szkół ponadgimnazjalnych nale��:  

• Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Ł ukowie (liceum profilowane, technikum dla 
dorosłych, technikum zawodowe, zasadnicza szkoła zawodowa) 

• Zespół Szkół nr 2 im. A. �wi�tochowskiego w Ł ukowie (liceum ogólnokształc�ce, liceum 
ogólnokształc�ce dla dorosłych, technikum dla dorosłych, technikum technologii �ywno�ci, 
zasadnicza szkoła zawodowa), 

• Zespół Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Ł ukowie (liceum agrobiznesu dla dorosłych, 
liceum ogólnokształc�ce, liceum ogólnokształc�ce dla dorosłych, liceum profilowane, 
policealne studium ekonomiczne, technikum agrobiznesu, technikum ekonomiczne, technikum 
�ywienia, technikum �ywienia i gospodarstwa domowego dla dorosłych), 

• Zespół Szkół nr 4 w Ł ukowie (liceum ogólnokształc�ce, liceum profilowane), 

• Zespół Szkół w Adamowie (liceum ogólnokształc�ce, liceum ogólnokształc�ce dla dorosłych, 
liceum profilowane, policealne studium zawodowe, zasadnicza szkoła zawodowa), 

• Zespół Szkół w Radory�u Smolanym (liceum ogólnokształc�ce, liceum ogólnokształc�ce dla 
dorosłych, liceum profilowane, policealne studium zawodowe, technikum zawodowe, 
technikum zawodowe dla dorosłych), 

• Zespół Szkół w Stoczku Ł ukowskim (liceum ogólnokształc�ce dla dorosłych, liceum 
ogólnokształc�ce, technikum samochodowe, technikum zawodowe na podbudowie zasadniczej 
szkoły zawodowej, zasadnicza szkoła zawodowa, zasadnicza szkoła zawodowa specjalna). 

Na terenie powiatu łukowskiego funkcjonuj�  3 szkoły specjalne:  

• Zespół Szkół Specjalnych w Ł ukowie (szkoła podstawowa, gimnazjum i zasadnicza szkoła 
zawodowa), 

• Specjalny O�rodek Szkolno-Wychowawczy w Stoczku Ł ukowskim (zasadnicza szkoła 
zawodowa), 

• Specjalny O�rodek Szkolno-Wychowawczy w Baczkowie (szkoła podstawowa i gimnazjum). 

 Szkoły powiatowe posiadaj� dobr� baz� dydaktyczno-sportow�. Wszystkie dysponuj� 
nowoczesnymi pracowniami przedmiotowymi, w tym komputerowymi z dost�pem do Internetu. 
Brakuje jednak laboratoriów j�zykowych. Wi�kszo�� placówek dysponuje salami gimnastycznymi 
i boiskami sportowymi.  
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 W Ł ukowie funkcjonuje Zespół Placówek, w którego skład wchodzi: Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna i �wietlica Terapeutyczna. Placówki wspomagaj� rozwój fizyczny, 
psychiczny, społeczny i emocjonalny dzieci i młodzie�y.    

W celu zbadania powi�za� pomi�dzy systemem edukacyjnym, a rynkiem pracy, autorzy 
dokonali zestawienia zaprezentowanego w tabeli nr 22. W jednej kolumnie zebrano zawody, w 
których s� przygotowywani specjali�ci na poziomie lokalnym, w drugiej, zawody na które jest 
najwi�ksze zapotrzebowanie, w trzeciej za�, najwi�ksze grupy zawodowe w�ród bezrobotnych. 

Tabela nr 22.  

Profile kształcenia w 
szkołach 

ponadgimnazjalnych w 
powiecie łukowskim 

Zawody, na które jest 
zapotrzebowanie na rynku 

Najcz��ciej wyst�puj�ce zawody w�ród 
bezrobotnych 

� Mechanik monter 
maszyn i urz�dze� 

� Elektryk 
� Technik mechanik 

(mechatronika) 
� Technik elektryk 
� Technik ekonomista 
� Technik handlowiec 
� Technik technologii 

odzie�y 
� Krawiec 
� Technik technologii 

�ywno�ci 
� Cukiernik 
� Piekarz 
� Kucharz małej 

gastronomii 
� Rze�nik-w�dliniarz 
� Technik �ywienia i 

gospodarstwa 
domowego 

� Technik agrobiznesu 
� Technik mechanik 

(obsługa i naprawa 
pojazdów 
samochodowych) 

� Mechanik operator 
maszyn i pojazdów 
rolniczych 

� Operator maszyn i 
urz�dze� przemysłu 
spo�ywczego 

� Technik rolnik 

� Kierowca samochodu 
ci��arowego 

� Szwacz odzie�y 
� Murarz 
� Tynkarz 
� Glazurnik 
� Sprzedawca 
� Przedstawiciel 

handlowy 
� Nauczyciel j�zyka 

angielskiego 
 

� Bez zawodu 
� Obuwnik  
� Krawiec odzie�y 
� Sprzedawca 
� Ekonomista  
� Technik biurowy 
� Murarz  
� Robotnik budowlany 
� Tokarz 
� �lusarz 
� Rolnik 
� Kucharz 
� Piekarz 
� Technik mechanik 
� Mechanik samochodowy 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Łukowie. 
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 Jak wynika z zestawienia, niektóre profile kształcenia proponowane przez szkoły 
ponadgimnazjalne w powiecie łukowskim (krawiec, kucharz, piekarz, technik mechanik, mechanik 
samochodowy) nie gwarantuj� otrzymania zatrudnienia i s� licznie reprezentowane przez osoby 
bezrobotne. Z tego wzgl�du, wskazane si� wydaje zbadanie mo�liwo�ci dokonania ich modyfikacji. 
Nale�y opracowa� program obejmuj�cy wykaz zawodów deficytowych oraz prognoz� zatrudnienia 
absolwentów. Realizacja takiego programu jest konieczna, poniewa� nale�y ogranicza� liczebno�� 
grup zawodowych, które nie maj� perspektyw zatrudnienia w najbli�szych latach. 

Mo�na tak�e zauwa�y�, �e niektóre zawody, takie jak murarz i sprzedawca, wyst�puj� 
zarówno w kategorii zawodów na które jest zapotrzebowanie na rynku, jak i w kategorii zawodów 
najcz��ciej reprezentowanych przez osoby bezrobotne. Ta grupa bezrobotnych posiada 
niewystarczaj�ce kwalifikacje zawodowe i wymaga dodatkowych szkole�. Dla tych osób wskazane 
byłoby opracowanie odpowiedniego programu aktywizacji zawodowej.  

  Ostatnim elementem analizy szkolnictwa w powiecie jest oszacowanie na podstawie 
prognozy demograficznej przewidywanej liczby uczniów w poszczególnych grupach wiekowych. 
Analiza ta ma na celu dostarczenie wytycznych do cz��ci planistycznej odno�nie zapotrzebowania 
na okre�lon� wydajno�� poszczególnych rodzajów szkół. Prognoza szkolnictwa wynika w sposób 
prosty z przedstawionej wcze�niej prognozy demograficznej powiatu. W tabeli nr 23 
zaprezentowano szacunkow� prognoz� liczby uczniów w poszczególnych grupach wiekowych do 
roku 2015. 

Tabela nr 23. 

Grupy wiekowe 2001 2005 2010 2015 

7 – 12 10 881 9 763 8 623 3 757 

13 – 15 6 608 6 104 5 040 4 515 

16 – 18 6 871 6 269 5 412 4 718 

�ródło: Starostwo Powiatowe w Łukowie.  

Na podstawie zestawienia mo�na zauwa�y�, �e w zwi�zku z bardzo małym przyrostem 
naturalnym, zmniejszy si� liczba uczniów w grupach szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły 
�redniej. Podział według grup wiekowych odzwierciedla obecny system edukacji zgodnie z którym 
szkoła podstawowa jest 6 letnia, a gimnazjum i liceum ogólnokształc�ce - 3 letnie. 

 System szkolnictwa w powiecie łukowskim nie zamyka si� na poziomie szkoły policealnej. 
W Ł ukowie funkcjonuje O�rodek Dydaktyczno-Konferencyjny Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. O�rodek powstał w 2000 r. dzi�ki staraniom Fundacji na Rzecz Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego w Ł ukowie, w której skład weszły: władze miasta (burmistrz) i powiatu 
łukowskiego (starosta), radni miasta i powiatu, dyrektorzy firm, lekarze i prawnicy. W O�rodku 
otwarte zostały dwa wydziały: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji z kierunkiem 
administracja wieczorowa, studia licencjackie zawodowe oraz Wydział Matematyczno-
Przyrodniczy, równie� ze studiami licencjackimi zawodowymi o kierunku matematyka ze 
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specjalno�ci� informatyczn� w systemie zaocznym, któr� w roku akademickim 2003/2004 
zamieniono na informatyk�.  

 

2.3.5 Ochrona zdrowia 

 

 W powiecie łukowskim funkcjonuj� publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, 
które zapewniaj� podstawow� opiek� zdrowotn� dla ludno�ci. Ponadto, na terenie powiatu 
funkcjonuje 18 poradni specjalistycznych i szpital z 607 łó�kami.  Tabela nr 24 przedstawia zakłady 
opieki zdrowotnej funkcjonuj�ce na terenie powiatu łukowskiego. 

Tabela nr 24. 

Zakłady opieki zdrowotnej w powiecie łukowskim 
 

Ł uków 

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ł ukowie, ul. dr Andrzeja Rogali�skiego 
3, 21-400 Ł uków (wraz z gminnymi o�rodkami zdrowia) 

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kolejarz w Ł ukowie, Al. Ko�ciuszki 50, 21-400 
Ł uków 

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łuksja w Ł ukowie, ul. Staropijarska 3, 21-400 Ł uków 
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łuk-med w Ł ukowie, ul. Mi�dzyrzecka 60, 21-400 

Ł uków 
• Gmina Stoczek Ł ukowski 
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicus w Stoczku Ł ukowskim z fili� w 

Ciechominie, ul. 
elechowska 11, 21-450 Stoczek Ł ukowski 

Gmina Krzywda 

• Samorz�dowy Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzywdzie z filiami w Hucie 
D�browa i Okrzei, 21-470 Krzywda 

Gmina Stanin 

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Staninie, 21-422 Stanin 
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrach z fili� w Trzebieszowie, 21-405 Zembry 

Gmina Adamów 

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Adamowie z fili� w Woli Gułowskiej, ul. 
Kleeberga 36, 21-412 Adamów 

�ródło: Starostwo Powiatowe w Łukowie.   

 W 2002 r. funkcjonowało w powiecie łukowskim 16 placówek ambulatoryjnych, w tym 6 
przychodni oraz 10 o�rodków zdrowia Ogółem udzielono 465 295 porad w placówkach 
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, co daje 4,3 porady na 1 mieszka�ca, w porównaniu z 6,0 
poradami na 1 mieszka�ca w województwie.  415 045 porad udzielnych zostało przez lekarzy, 
natomiast 50 250 przez stomatologów.  
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 Na terenie powiatu łukowskiego funkcjonuje 20 aptek: 12 w Ł ukowie, 2 w Stoczku 
Ł ukowskim, 1 w Adamowie, 1 w Krzywdzie 
elichowskiej, 1 w Serokomli, 1 w Staninie,  1 w 
Trzebieszowie oraz 1 w Wojcieszkowie. Liczba ludno�ci przypadaj�ca na 1 aptek� wynosi w 
powiecie 5 466 osób, natomiast w województwie 3 047 osób.  

 

2.3.6 Pomoc społeczna 

 

 Na terenie powiatu łukowskiego funkcjonuje 9 gminnych i 2 miejskie O�rodki Pomocy 
Społecznej. Tabela nr 25 przedstawia liczb� rodzin i osób, korzystaj�cych z pomocy w ramach 
funkcjonowania O�rodków Pomocy Społecznej w latach 2001-2003 oraz wydatki przeznaczone na 
ten cel.  

Tabela nr 25. 

2001 2002 2003 
Nazwa OPS Liczba 

rodzin 
Liczba 
osób 

Wydatki 
w tys. zł 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób 

Wydatki 
w tys. zł 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób 

Wydatki 
w tys. zł 

MOPS  
Ł uków 1 127 1 564 1 788 1 351 1 874 2 199 1 306 1 869 1 919 

MOPS  
Stoczek 
Ł ukowski  

117 160 145 113 194 159 128 192 137 

GOPS  
Adamów b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

GOPS  
Krzywda 278 753 675 495 972 816 485 981 754 

GOPS 
Ł uków b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

GOPS  
Serokomla 263 1 256 273 273 1 251 365 268 1 285 321 

GOPS  
Stanin  385 555 383 682 1 102 665 460 1 136 660 

GOPS   
Stoczek 
Ł ukowski 

406 900 710 394 902 779 409 893 668 

GOPS  
Trzebieszów 283 336 438 288 514 546 289 498 515 

GOPS  
Wojcieszków 336 592 489 530 937 609 446 822 550 

GOPS  
Wola 
Mysłowska 

284 440 365 316 465 453 319 456 432 

Razem 3 479 6 556 5 266 4 442 8 211 6 591 4 110 8 132 5 956 

�ródło: O�rodki Pomocy Społecznej w powiecie łukowskim.  
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 W 2003 r. najwi�cej osób skorzystało z pomocy społecznej w gminie miejskiej Ł uków oraz 
gminie wiejskiej Serokomla. Najmniej w gminie w gminie miejskiej Stoczek Ł ukowski oraz 
gminie wiejskiej Wola Mysłowska. 

 W tabeli nr 26 zestawiono przyczyny przyznawania �wiadcze� w ramach pomocy 
społecznej z liczb� osób otrzymuj�c� pomoc w poszczególnych o�rodkach pomocy społecznej. 

Tabela nr 26. 

Powody przyznania pomocy społecznej 
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Nazwa OPS 

Liczba osób w gminie 
MOPS  
Ł uków 

459 b.d. 653 87 2 760 1 9 b.d. 87 3 10 

MOPS  
Stoczek 
Ł ukowski  

54 b.d. 69 13 - 99 - - 35 37 2 1 

GOPS  
Adamów 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

GOPS  
Krzywda 

252 279 417 118 0 796 2 0 277 880 8 - 

GOPS  
Ł uków 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

GOPS  
Serokomla 

460 656 482 203 - 1 132 - 1 152 1 145 10 - 

GOPS  
Stanin  

263 529 717 425 b.d. 707 - 1 514 930 5 - 

GOPS   
Stoczek 
Ł ukowski 

197 145 165 45 b.d. 400 - - 35 243 3 - 

GOPS  
Trzebieszów 

291 257 276 102 b.d. 568 22 - 276 693 4 - 

GOPS  
Wojcieszków 

350 149 49 b.d. b.d. 120 - 1 222 1 492 - 2 

GOPS  
Wola 
Mysłowska 

243 67 547 218 b.d. 1102 28 33 71 241 - - 

Razem 2 569 2 082 3 375 1 211 2 5 684 53 45 1 582 5 748 35 13 

�ródło: O�rodki Pomocy Społecznej w powiecie łukowskim. 

Najcz�stsze przyczyny przyznawania �wiadcze� pomocy społecznej to bezradno�� w 
sprawach opieku�czo-wychowawczych, ubóstwo i bezrobocie.  
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Powiat zajmuje si� nadzorem nad 3 Domami Pomocy Społecznej:  

• Domem Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzie�y niepełnosprawnych intelektualnie w 
Ł ukowie (liczba miejsc 45),  

• Domem Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Ł ukowie i 
przewlekle chorych w Ry�kach (liczba miejsc 110), 

• Domem Pomocy Społecznnej �w. Józefa dla osób starych w Woli Gułowskiej (liczba miejsc 
35).  

Powiat wydaje równie� decyzje kieruj�ce i kwalifikuj�ce do wszystkich typów domów 
pomocy społecznej.  

Pomoc społeczna stanowi znaczne obci��enie bud�etów gminnych i bud�etu powiatowego. 
Koszt pomocy w przeliczeniu na jednego mieszka�ca powiatu stanowił w 2002 r. 181 zł. W tabeli 
nr  27 umieszczono dane dotycz�ce wydatków na pomoc społeczn� w przeliczeniu na 1 mieszka�ca 
oraz wska�nik ilo�ci bezrobotnych do ogółu mieszka�ców. 

Tabela nr 27. 

Gmina 
Wydatki na 

pomoc 
społeczn� 

Liczba 
mieszka�ców 

Wydatki na pomoc 
społeczn� na 1 

mieszka�ca 

Liczba 
bezrobotnych 

Bezrobotni do 
ogółu 

mieszka�ców 
Miasto Ł uków 4 940 400 30 751 161 2 817 9,16% 
Miasto Stoczek 
Ł ukowski 

389 700 2 739 142 179 6,54% 

Gmina Adamów 808 200 5 809 139 498 8,57% 
Gmina Krzywda 1 092 300 10 502 104 718 6,84% 
Gmina Ł uków 2 023 000 16 242 125 1 638 10,08% 
Gmina Serokomla 567 400 4 285 132 288 6,72% 
Gmina Stanin 962 500 9 950 97 787 7,91% 
Gmina Stoczek 
Ł ukowski 975 000 8 778 111 640 7,29% 

Gmina Trzebieszów 676 100 7 689 88 511 6,65% 
Gmina 
Wojcieszków 851 700 7 170 119 644 8,98% 

Gmina Wola 
Mysłowska 566 500 5 412 105 275 5,08% 

Powiat łukowski 5 906 200 109 327 54 8 995 8,23% 
Razem 19 759 000 109 327 181 8 995 8,23% 

�ródło: Rocznik statystyczny województwa lubelskiego 2003.  

 Jak wynika z zestawienia, wydatki z bud�etów gminnych na pomoc społeczn� na 
1 mieszka�ca s� najwy�sze w gminie miejskiej Ł uków. Jednocze�nie warto zauwa�y�, �e wska�nik 
liczby bezrobotnych w stosunku do ogółu mieszka�ców jest w gminie miejskiej Ł uków 
stosunkowo du�y. Oznacza to, �e �wiadczenia na rzecz bezrobotnych s� istotn� cz��ci� wydatków 
na pomoc społeczn�.  
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 Rysunek nr 7 przedstawia udział wydatków na pomoc społeczn� w wydatkach ogółem 
bud�etu powiatu i gmin nale��cych do niego w 2002 r. 

Rysunek nr 7. 
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Udział wydatków na pomoc społeczn� w wydatkach ogółem

�ródło: Rocznik statystyczny województwa lubelskiego 2003.  

Z przedstawionych na rysunku danych wynika, �e najwi�ksza cz��� bud�etu jest 
przeznaczana na pomoc społeczn� w gminie miejskiej Ł uków i gminie wiejskiej Serokomla. W 
gminach tych jest te� wysokie obci��enie kosztami pomocy w przeliczeniu na jednego mieszka�ca.  

W powiecie łukowskim działa Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych. Do zakresu działania Rady nale�y m.in. inspirowanie przedsi�wzi�� 
zmierzaj�cych do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw 
osób niepełnosprawnych.  

        

2.3.7 Mieszkalnictwo 

 

Jak wynika z danych statystycznych, sytuacja mieszkaniowa w powiecie łukowskim 
nieznacznie odbiega od sytuacji w województwie lubelskim. Przeci�tna powierzchnia u�ytkowa 
mieszkania w powiecie wynosi 79,2 m2, w województwie natomiast 73,1 m2. Powierzchnia 
u�ytkowa na 1 osob� wynosi w powiecie 20,8 m2, za� w województwie 21,5 m2. Przeci�tna liczba 
osób w mieszkaniu w powiecie wynosi 3,8, natomiast w województwie 3,4.  

Zasoby mieszkaniowe w powiecie łukowskim w 2002 roku wynosiły 28 603 mieszka� i w 
porównaniu z 2001 rokiem liczba ta spadła o 1 377 mieszka�, natomiast w porównaniu z 2000 
rokiem o 1 253.  
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W tabeli nr 28 zawarto dane dotycz�ce zasobów mieszkaniowych w powiecie łukowskim 
oraz na tle województwa w 2002 r., z wyszczególnieniem odsetka mieszka� stanowi�cych 
własno�� gmin. 

Tabela nr 28. 

Zasoby mieszkaniowe ogółem Przeci�tna 

Mieszkania Liczba osób na 
Powierzchnia 

u�ytkowa  
w m2 

Wyszcze-
gólnienie 

liczba 
 w tym 

własno�	 
gmin  (%) 

Izby 

Pow. 
u�ytkowa 
mieszka� 
w tys. m2 

Liczba izb 
w mieszk. 1 

mieszk. 1 izb� 1 
mieszk. 1 izb� 

Powiat 
łukowski 

28 603 2,3 108 872 2 264 3,81 3,84 1,01 79,2 20,6 

Woj. 
lubelskie 

647 060 5,1 2 411 283 47 314 3,73 3,40 0,91 73,1 21,5 

�ródło: Rocznik statystyczny województwa lubelskiego 2003.  

        

2.3.8 Bezpiecze�stwo publiczne 

 

 Na terenie powiatu łukowskiego działa komenda powiatowa oraz dwa komisariaty policji, 
zlokalizowane w gminach. Zestawienie posterunków policji, liczby przest�pstw i współczynnika 
wykrywalno�ci w latach 2001 – 2003 przedstawia tabela nr 29.  

Tabela nr 29. 

Przest�pstwa stwierdzone Wykrywalno�	 przest�pstw  
(%) 

 
Wyszczególnienie 

2001 2002 2003 2001 2002 2003 
Komisariat Policji w 
Adamowie 

 
370 

 
360 

 
354 

 
80,5 

 
78,0 

 
82,0 

Komisariat Policji w 
Stoczku Ł ukowskim 

 
336 

 
348 

 
349 

 
86,0 

 
87,2 

 
85,7 

Powiatowa Komenda 
Policji 

 
2008 

 
1966 

 
1877 

 
85,7 

 
84,7 

 
84,8 

�ródło: Starostwo Powiatowe w Łukowie. 

Rysunek nr 8 przedstawia liczb� przest�pstw stwierdzonych w zako�czonych 
post�powaniach przygotowawczych w Powiatowej Komendzie Policji w latach 2000 – 2003. 
Wyra�nie wida�, �e najwi�kszy przyrost przest�pstw stwierdzonych miał miejsce w 2001 r. 
Pocz�wszy od 2002 liczba przest�pstw stwierdzonych systematycznie spadała.  
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Rysunek nr 8. 
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�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Łukowie. 

Analizuj�c przedstawione dane, nale�y zauwa�y� generaln� tendencj� spadkow� liczby 
przest�pstw stwierdzonych na terenie powiatu w ostatnich latach. Wysoki jest przy tym wska�nik 
wykrywalno�ci przest�pstw, zwłaszcza na tle województwa lubelskiego i kraju. Wska�nik ten 
wynosił w 2002 r. odpowiednio – 66,8% w województwie i 54,9% w kraju.    

Na podstawie przedstawionych danych mo�na stwierdzi�, �e bezpiecze�stwo w powiecie 
jest na dobrym poziomie i ulega systematycznej poprawie. 

        

2.3.9 Klimat społeczny i preferencje społeczno�ci lokalnej 

 

Dla perspektyw i kierunków rozwoju powiatu niezwykle istotny jest klimat społeczny oraz 
oczekiwania i oceny wyra�ane przez jego mieszka�ców. Nale�y podkre�li�, i� opinia społeczna 
stanowi bardzo wa�ny element w cało�ci prac przygotowawczych nad wyznaczeniem kierunków 
rozwoju powiatu. Na etapie diagnozy poddano analizie opinie społeczne. Preferencje społeczno�ci 
lokalnej nie determinuj� w sposób prosty kierunków proponowanych przez ekspertów. Cz�sto 
najlepsze obiektywnie kierunki rozwoju nie s� postrzegane przez mieszka�ców jako wła�ciwe. 
Badanie opinii społecznej ma w wi�kszym stopniu odpowiedzie� na pytanie, z jakimi reakcjami 
spotka si� proponowana projekcja rozwoju, ni� wskaza� konkretne jej kierunki.  

W tym celu przeprowadzono badania ankietowe w�ród mieszka�ców powiatu. Próba 
badania nie była w pełni reprezentacyjna. Celem badania było zapoznanie si� z nastrojami 
społecznymi i zamierzenie to zostało w pełni zrealizowane. Za sukces nale�y uzna�, ze w�ród 
ankietowanych znale�li zarówno mieszka�cy miasta, jak i wsi, pracuj�cy na etacie, na własny 
rachunek oraz bezrobotni, emeryci i młodzie� ucz�ca si�, kobiety i m��czy�ni. Z tego wzgl�du 
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uzyskane wyniki zasługuj� na uwa�n� analiz�. Po przeanalizowaniu ankiet wyci�gni�to wnioski na 
temat oceny, preferencji i oczekiwa� społeczno�ci lokalnej odno�nie kierunków rozwoju. 

Na wst�pie badania przeanalizowano opinie mieszka�ców na temat ogólnej sytuacji w 
powiecie na tle sytuacji ogólnie w Polsce. Nale�y pami�ta�, i� opinia taka ma charakter 
zdecydowanie subiektywny i �wiadczy raczej o nastrojach społecznych, ni� o obiektywnym 
pozycjonowaniu powiatu. Rysunek poni�ej przedstawia wynik tej cz��ci badania. 

Rysunek nr 9. 

Jak ocenia Pani/Pan jako�	 �ycia w powiecie 
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�ródło: Opracowanie własne. 

Jak wynika z analizy, przewa�aj�ca wi�kszo�� odpowiedzi wskazuje, i� sytuacja w powiecie 
jest gorsza ni� przeci�tnie w kraju. A� 64% respondentów negatywnie oceniło jako�� �ycia. 24% 
ankietowanych jest zdania, �e ogólna sytuacja jest podobna jak w Polsce. 36% ankietowanych 
oceniło jako�� �ycia w powiecie łukowskim jako tak� sam� lub lepsz� - s� to osoby oceniaj�cy 
sytuacj� w powiecie jako wzgl�dnie pozytywn�. Ogólnie sytuacja w powiecie uzyskała syntetyczn� 
ocen� 2,34 pkt. 

Uszczegółowieniem zagadnie� zwi�zanych z ocen� sytuacji obecnej jest analiza odpowiedzi 
na pytanie dotycz�ce oceny poszczególnych sfer �ycia w powiecie. Pytanie zawarte w ankiecie 
wymagało okre�lenia jako�ci poszczególnych sfer �ycia w skali od 1 („ jest bardzo �le” ) do 5 („ jest 
bardzo dobrze” ). Taka ocena miała na celu precyzyjne okre�lenie jako�ci �ycia danej sfery. Wyniki 
bada� przedstawiono na poni�szym rysunku. 
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Rysunek nr 10. 
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�ródło: Opracowanie własne. 

Na szczególn� uwag� zasługuje fakt, i� najgorzej oceniana sfera �ycia to "mo�liwo�� 
podj�cia pracy na terenach wiejskich powiatu". Tereny miejskie uzyskały nie wiele lepsz� ocen�. 

Inne bardzo negatywnie oceniane sfery �ycia to sie� i stan dróg w powiecie oraz 
perspektywy lokalnego rolnictwa. 

Najlepiej oceniane sfery �ycia to infrastruktura techniczna, poziom edukacji młodzie�y, 
poczucie bezpiecze�stwa oraz mo�liwo�� prowadzenia działalno�ci gospodarczej . 
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Na szczególn� uwag� zasługuje bardzo dobrze oceniany poziom edukacji młodzie�y, co 
mo�e �wiadczy� o du�ym potencjale intelektualnym powiatu. Uwagi mieszka�ców wskazuj� 
jednak na brak wolnych miejsc pracy dla ludzi młodych, którzy ich zdaniem powinni by� 
zatrudniani w pierwszej kolejno�ci. 

Respondenci wskazali równie� na bardzo dobry stan infrastruktury technicznej terenów 
miejskich (z wył�czeniem stanu dróg), lecz zwracaj� uwag� znacznie ni�sze noty terenów 
wiejskich. Wszystkie inwestycje w infrastruktur� powiatu s� oceniane bardzo pozytywnie i 
uznawane jako niezwykle istotne.  

Ogólnie, ocena poszczególnych sfer �ycia w powiecie łukowskim wypada negatywnie – 
wynik wyra�nie poni�ej 3,0.  

Kolejnym etapem badania opinii społeczno�ci lokalnej było dokonanie oceny, czego brakuje 
w powiecie, aby mógł si� on wła�ciwie rozwija� (respondenci dokonywali wyboru z 
przedstawionej im listy). Jest to etap przej�ciowy pomi�dzy analiz� stanu istniej�cego, a 
projektowaniem działa� rozwojowych. Odpowiedzi wskazuj� słabe strony powiatu łukowskiego, 
jednocze�nie wyznaczaj�c kierunki jego rozwoju: 

- 24,9% wskaza�: brak dobrych władz lokalnych, 

- 23,0%: znacznych inwestycji gospodarczych, 

- 21,2%: jasnego planu działania na najbli�sze lata, 

- 13,9%: odpowiedniego poziomu �ycia kulturalnego i rekreacji, 

- 9,1%: ludzi wykształconych (o dobrych kwalifikacjach), 

- 7,9%: odpowiedniej infrastruktury. 

Respondenci s� niemal jednomy�lnie zgodni, i� w powiecie najbardziej brakuje dobrych 
władz, inwestycji gospodarczych oraz jasnego planu działania. S� to trzy najcz��ciej zauwa�ane 
braki przez mieszka�ców (ł�cznie 69% wszystkich wskaza� respondentów).  

Mieszka�cy wi��� nadziej� na popraw� sytuacji na rynku pracy z nowymi inwestycjami 
gospodarczymi w ich regionie, a ich brak postrzegany jest jako główny powód wysokiej stopy 
bezrobocia. Taki punkt widzenia wi�kszej cz��ci społeczno�ci lokalnej powinien skutkowa� 
zrodzeniem si� wła�ciwego klimatu wobec inwestorów i powinien by� uwzgl�dniany przez władze 
samorz�dowe jako wyra�nie wyartykułowany postulat..  

Odpowiedzialno�� za trudn� sytuacj� społecze�stwa (co jest zjawiskiem obserwowanym w 
całym kraju) przypisywana jest lokalnym władzom. Nie sposób jednak wprost oceni� czy ta 
negatywna ocena dotyczy w wi�kszym stopniu władz gminnych czy powiatowych, gdy� zakres ich 
kompetencji nie jest powszechnie znany i odró�niany.  

Mo�na przyj��, i� kolejna potrzeba identyfikowana przez mieszka�ców, któr� jest brak 
jasnego planu działania, wi��e si� z opracowywaniem "Diagnozy i projekcji sytuacji społeczno-
ekonomicznej powiatu łukowskiego". Je�eli uda si� stworzy� consensus społeczny wokół 
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proponowanych kierunków rozwoju, problem ten powinien straci� znaczenie. Bardzo wa�ne jest 
równie� informowanie społeczno�ci lokalnej o planowanych i podejmowanych działaniach 
zmierzaj�cych do poprawy jako�ci �ycia w powiecie (przekonanie o braku działa� władz wynika 
głównie z braku dostatecznych informacji na ten temat). W zgłaszanych sugestiach działa�, które 
powinny zosta� podj�te, aby poprawi� sytuacj� w powiecie, dominuje postulat stwarzania nowych 
miejsc pracy oraz ustanowienia lepszych władz. Nie powinien by� równie� zlekcewa�ona sugestia 
zwi�kszenia jako�ci pracy urz�dników. Podobnie jak przy ocenie władz, nie sposób okre�li� 
którego szczebla władz uwaga ta dotyczy w najwi�kszym stopniu. 

Zwie�czeniem analizy sytuacji w powiecie jest okre�lenie preferowanych kierunków 
rozwoju. Wyniki bada� (odsetek wszystkich wskaza�) w tym zakresie prezentuje rysunek nr 11. 

Rysunek nr 11. 
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�ródło: Opracowanie własne. 

Opinie w�ród respondentów co do głównych kierunków rozwoju powiatu s� podzielone. 
Mo�na przyj��, i� wyra�nie dominuje zdanie, �e główny nacisk powinno si� poło�y� na 
zrównowa�ony rozwój powiatu. �wiadczy to o pewnych oczekiwaniach mieszka�ców co do 
poprawy komfortu �ycia poprzez równomierny rozwój wielu jego sfer. Na pierwszym miejscu 
w�ród oczekiwa� ludno�ci pojawia si� jednak konieczno�� zapewnienia miejsc pracy dla 
bezrobotnych oraz podniesienia jako�ci �ycia. Dlatego poło�ono równie� nacisk na rozwój funkcji 
gospodarczej (przemysłowej) oraz kreowania powiatu jako dogodnego miejsca do rekreacji i 
wypoczynku. Mo�e to równie� �wiadczy� o poczuciu ankietowanych, �e powiat łukowski ma 
wiele, dotychczas nie wykorzystanych w pełni walorów turystycznych. 

Sugestia i� rozwój rolnictwa jest spraw� najwa�niejsz�, mo�e by� wynikiem przekonania 
mieszka�ców co do kluczowej roli rolnictwa w powiecie, jak równie� opinii o braku perspektyw 
lokalnego rolnictwa. Trudna sytuacja w rolnictwie jest jednak zjawiskiem na skal� ogólnopolsk�.  
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2.4 Sfera gospodarcza      

2.4.1 Podmioty gospodarcze 

 

Na koniec 2002 r. na terenie powiatu łukowskiego działało 6 497 podmiotów gospodarki 
narodowej tj. 4,3% podmiotów województwa lubelskiego. W porównaniu do stanu na koniec 2000 
r. liczba podmiotów gospodarki narodowej wzrosła o 807, natomiast w stosunku do 2001 r. o 286. 
W 2002 r. na 1000 ludno�ci zamieszkałej w powiecie przypadało 59,4 podmiotów gospodarki 
narodowej przy �redniej w województwie lubelskim wynosz�cej 68,0. 

Najwi�cej podmiotów gospodarczych, tj. 89 % prowadziło działalno�� w formie zakładów 
osób fizycznych i spółek cywilnych. Status spółek prawa handlowego posiadało 1,8 % ogółu 
podmiotów gospodarczych, za� spółdzielni – 0,7%.  

Z racji swego potencjału, w szczególno�ci spółki prawa handlowego mog� by� wa�nym 
czynnikiem, wpływaj�cym na rozwój ekonomiczny powiatu, tworzenie nowych miejsc pracy oraz 
zwi�kszanie stopnia konkurencyjno�ci gospodarki regionu. Dokonana analiza rodzajów kapitału, 
zaanga�owanego w działaj�cych na terenie powiatu spółkach prawa handlowego wskazuje, i� ok. 
86% z nich to firmy z polskim kapitałem prywatnym, natomiast ok. 14% posiada kapitał 
zagraniczny.  

Udział spółek prawa handlowego z kapitałem zagranicznym w powiecie łukowskim jest 
nieco wy�szy ni� �redni wojewódzki (12%). Natomiast w stosunku do powiatów s�siednich relacja 
ta kształtuje si� ró�nie: powiat bialski - 18%, powiat lubartowski – 12%, powiat radzy�ski - 11%, 
powiat rycki - 13%. Przedstawione dane wskazuj� na porównywaln� atrakcyjno�ci inwestycyjn� 
analizowanego obszaru. 

Spo�ród wszystkich podmiotów prowadz�cych działalno�� gospodarcz� w powiecie, a� 
95,8% nale�y do sektora prywatnego i 4,2% do sektora publicznego. Na terenie powiatu 
funkcjonuj� zaledwie 2 przedsi�biorstwa pa�stwowe. 

 Rysunek nr 12 przedstawia struktur� podmiotów gospodarczych według sekcji PKD na 
koniec 2002 r. 
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Rysunek nr 12. 

Podmioty gospodarki narodowej w powiecie łukowskim według sekcji PKD

handel i naprawy
39,8%

budownictwo
13,9%

przemysł
10,7%

rolnictwo, łowiectwo i 
le�nictwo

3,5%
pozostałe sekcje

12,7%

ochrona zdrowia i opieka 
społeczna

3,2%obsługa 
nieruchomo�ci
 i firm; nauka

7,1%

transport, 
gospodarka magazynowa

 i ł�czn��
7,5%

hotele i restauracje
1,6%

�ródło: Opracowanie własne na podstawie: Rocznik statystyczny województwa lubelskiego 2003. 

Najwi�kszy udział w ogólnej liczbie podmiotów maj� firmy handlowe. Jest to sytuacja 
niezbyt korzystna, poniewa� podmioty te charakteryzuj� si� znaczn� niestabilno�ci� gospodarcz�, 
zarówno je�eli chodzi o odporno�� na drobne nawet zmiany koniunktury gospodarczej, jak równie� 
w zakresie stabilno�� rynku pracy (du�a fluktuacja zatrudnienia). Pomimo tego, w całym kraju ten 
rodzaj działalno�ci rozwija si� najdynamiczniej, poniewa� nie wymaga on z reguły du�ych 
nakładów.  

Najwa�niejsze gał�zie przemysłu w powiecie to przetwórstwo mi�sne i produkcja obuwia. 
Znacz�ce przedsi�biorstwa działaj�ce na terenie powiatu  to m.in.: 

• Zakłady Mi�sne „ Ł MEAT”  Ł uków, 

• Zakład Mi�sny Wierzejki, 

• Spółdzielnia „ Ł uksja”  S.A., 

• Przedsi�biorstwo Robót In�ynieryjno-Drogowych S.A. w Ł ukowie, 

• Przedsi�biorstwo Ceramiki Budowlanej w Jedlance.  

Poni�ej przedstawiono dane dotycz�ce podmiotów gospodarki narodowej według sekcji w 
powiecie łukowskim na tle województwa i kraju. 
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Tabela nr 30. 

Rolnictwo, 
łowiectwo 

i rybołówst. 
Przemysł Budowni- 

ctwo 
Handel  

i naprawy 
Hotele 

i restauracje 

Transport, 
gospodarka 

mag. 
i ł�czno�	 

Obsługa 
nierucho- 

mo�ci 
i firm; 
nauka 

Ochrona 
zdrowia 
i opieka 

społ. 

Pozostałe 
sekcje  

w % 

Polska 2,7 11,0 10,3 33,7 3,1 7,7 14,8 4,3 12,4 

Woj. 
lubelskie 

3,7 9,1 9,6 36,5 2,6 7,7 11,7 4,9 14,3 

Powiat 
łukowski 

3,5 10,7 13,9 39,8 1,6 7,5 7,1 3,2 12,7 

�ródło: Rocznik statystyczny województwa lubelskiego 2003.  

W powiecie łukowskim odsetek podmiotów gospodarczych nale��cych do sekcji 
budownictwo jest zdecydowanie wi�kszy ni� �rednio w województwie i kraju, natomiast odsetek 
podmiotów gospodarczych nale��cych do sekcji obsługa nieruchomo�ci i firm oraz nauka jest 
wyra�nie ni�szy. W przypadku pozostałych sekcji obserwuje si� jedynie niewielkie ró�nice.  

     

2.4.2 Zaplecze biznesu 

 

Na terenie powiatu działalno�� prowadzi szereg banków oraz Spółdzielczych Kas 
Oszcz�dno�ciowo - Kredytowych umo�liwiaj�c lokalnym przedsi�biorcom prowadzenie 
rachunków bankowych, zaci�ganie kredytów i korzystanie z innych produktów finansowych. 

Na terenie powiatu prowadz� działalno�� nast�puj�ce banki: 

• Bank Spółdzielczy w Adamowie, 

• Bank Spółdzielczy w Krzywdzie, 

• Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie (wraz z fili� w Stoczku Ł ukowskim), 

• Bank Spółdzielczy w Ł ukowie (wraz z fili� w Staninie) 

• Bank Pekao S.A., Oddział I w Ł ukowie (wraz z filiami w Ł ukowie) 

• Kredyt Bank S.A., filia w Ł ukowie, 

• PKO BP S.A., Oddział w Ł ukowie, 

Na terenie powiatu działa szereg organizacji pozarz�dowych (cechów, zrzesze� 
przedsi�biorców) wspieraj�cych rozwój przedsi�biorczo�ci i rozwój lokalny. W�ród nich wyró�nia 
si� Agencja Rozwoju Lokalnego, oddział Lubelskiej Fundacji Rozwoju w Ł ukowie. Jej zadania 
koncentruj� si� na efektywnym wspieraniu rozwoju lokalnego, stymulowaniu lokalnych inicjatyw 
społeczno-gospodarczych, poprzez m.in.: 
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- udział w realizacji programów pomocowych, 

- doradztwo gospodarcze, 

- realizacj� projektów doradczych, 

- szkolenia. 

Inne instytucje stanowi�ce zaplecze biznesu to: 

• Fundacja Akademii Rolniczej w Lublinie im. Wincentego Witosa, Filia w Ł ukowie, 

• Stowarzyszenie Przedsi�biorców Ziemi Ł ukowskiej w Ł ukowie, 

• Ł ukowskie Stowarzyszenie Rozwoju w  Ł ukowie, 

• Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Ekonomicznej, Przedsi�biorczo�ci i Rynku Pracy w 
Ł ukowie, 

• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Ł ukowskiej w Ł ukowie, 

• Ł ukowskie Porozumienie Samorz�dowe w Ł ukowie. 

 

2.4.3 Rolnictwo 

 

Decyduj�cy wpływ na gospodark� powiatu łukowskiego ma rolnictwo. U�ytki rolne 
stanowi�  66,2% powierzchni ogólnej powiatu, w tym grunty orne – 50,8%. Na terenie powiatu 
znajduje si� 16 656 gospodarstw rolnych.  

U�ytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych w poszczególnych gminach powiatu 
łukowskiego w 2002 r. prezentuje tabela nr 31  i w formie graficznej rysunek nr 13. 

Tabela nr 31. 

U�ytki rolne 
Powierzchnia 
ogólna w ha 

Razem 
Grunty 

orne 
Sady Ł �ki Pastwiska 

Lasy i 
grunty 
le�ne 

Pozostałe 
grunty i 

nieu�ytki 
Gmina 

w hektarach 
Powiat łukowski 139 409 92 312 70 879 656 17 591 3 187 29 547 17 550 

Udział proc. (%) 100,0 66,2% 50,8% 0,5% 12,6% 2,3% 21,2% 12,6% 

Gminy miejskie: 

Ł uków 3 575 2 132 1 792 24 301 16 496 947 

Stoczek Ł ukowski 913 619 534 12 63 10 104 190 

Gminy wiejskie: 

Adamów 9 889 5 910 4 422 350 991 146 3 063 916 
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Krzywda 16 105 11 109 8 685 28 2 135 262 3 388 1 608 

Ł uków 30 832 16 158 12 312 56 3 345 445 10 279 4 395 

Serokomla 7 723 5 546  4 708 76 692 70 1 062 1 115 

Stanin 16 025 11 723 8 947 12 2 548 215 2 759 1 543 

Stoczek Ł ukowski 17 346 11 982 9 502 21 2 001 458 3 347 2 017 

Trzebieszów 14 045 9 995 6 700 29 2 482 784 1 950 2 100 

Wojcieszków 10 861 7 591 6 454 33 994 109 1 409 1 861 

Wola Mysłowska 12 095 9 548 6 824 14 2 037 673 1 690 857 

�ródło: Rocznik statystyczny województwa lubelskiego 2003.  

Rysunek nr 13. 

�ródło: Opracowanie własne. 

Tabela nr 32 przedstawia powierzchnie ogóln� gospodarstw w powiecie łukowskim według 
grup obszarowych u�ytków rolnych. 

U�ytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych w powiecie łukowskim 
w 2002 r.

Grunty orne
50,8%

Ł�ki
12,6%

Lasy i grunty le�ne
21,2%

Pastwiska
2,3%

Pozostałe grunty i 
nieu�ytki
12,6%

Sady
0,5%
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Tabela nr 32. 

Grupy obszarowe u�ytków rolnych 

powy�ej 1 ha 
Ogółem do 1 

ha 1-2 2-5 5-7 7-10 10-15 
15 i 

wi�cej 

Wyszczególnienie 

 

w ha 

Powiat łukowski 105 290 1 497 4 085 18 405 15 933 22 949 22 485 19 939 

�ródło: Rocznik statystyczny województwa lubelskiego 2003.  

 
Przeci�tne gospodarstwo rolne w powiecie posiada powierzchni� 6,3 ha. Dla porównania, 

powierzchnia przeci�tnego gospodarstwa rolnego w województwie lubelskim wynosi 5,9 ha.  

Powierzchni� zasiewów w powiecie łukowskim w 2002 r. przedstawia poni�szy rysunek. 

Rysunek nr 14. 

Powierzchnia zasiewów w powiecie łukowskim w 2002 r.

pszenica
3,4%

�yto
32,0%

j�czmie�
1,8%owies

20,6%

pszen�yto
11,5%

ziemniaki
14,9%

pozostałe
15,6%

pszenica �yto j�czmie� owies pszen�yto ziemniaki pozostałe

�ródło: Opracowanie własne. 

Na terenie powiatu łukowskiego uprawia si� głównie zbo�a, w tym przede wszystkim �yto 
(32,0%), owies (20,6%,) pszen�yto (11,5%), oraz ziemniaki (14,9%). Udział zasiewów powiatu 
łukowskiego w wojewódzkiej powierzchni zasiewów oraz w produkcji ziemiopłodów przedstawia 
tabela nr 33. 
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Tabela nr 33. 

Główne grupy uprawianych ro�lin Udział w wojewódzkiej powierzchni zasiewów 

pszenica 0,8% 

�yto 17,2% 

j�czmie� 1,0% 

owies 16,8% 

pszen�yto 9,6% 

ziemniaki 11,9% 

pozostałe 3,7% 

�ródło: Rocznik statystyczny województwa lubelskiego 2003.  

Analizuj�c dane zawarte w tabeli, nale�y zwróci� uwag� na wyj�tkowo du�y udział 
zasiewów �yta powiatu łukowskiego w wojewódzkiej powierzchni zasiewów (powiat łukowski 
klasyfikuje si� na 1 miejscu w województwie) oraz owsa (2 miejsce w klasyfikacji, po powiecie 
bialskim).  

 Na terenie powiatu funkcjonuje 21 gospodarstw agroturystycznych: 7 w Stoczku 
Ł ukowskim, 5 w Ł ukowie, 3 w Wojcieszkowie, 2 w Woli Gułowskiej, 2 w Trzebieszowie, 1 w 
Serokomli oraz 1 w Staninie. 

       

2.4.4 Inwestycje 

Najwa�niejsze inwestycje realizowane w powiecie oraz poszczególnych gminach powiatu 
łukowskiego w 2003 r. oraz planowane na przyszło�� zostały przedstawione w tabeli nr 34.  

Tabela nr 34. 
Nazwa 
gminy Inwestycje przeprowadzone w latach 1998-2003 Inwestycje planowane na rok 2004 i lata 

nast�pne 
Powiat 
Ł ukowski 
 

2003  
a)   a)O�wiata 

- budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Stoczku Ł ukowskim, 
- budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Ł ukowie, budowa boiska 

piłkarskiego przy Zespole Szkół w Radory�u Smolanym, 
- modernizacja kotłowni w�glowej w Specjalnym O�rodku Szkolno-Wychowawczym 

w Baczkowie, 
b) Drogownictwo - modernizacja drogi Okrzeja-Charlejów, - modernizacja drogi Trzebieszów-Celiny-Krynka-Kol. Gr�zówka, - modernizacja drogi Stoczek Ł ukowski-Ró�a Podgórna, - modernizacja drogi powiatowej i budowa bitumicznej �cie�ki rowerowej - przy drodze Ł uków-Ł awki-Gr�zówka-Krynka, - remont drogi powiatowej Hordzie�-Czarna - Lipiny, - remont drogi powiatowej Radory� Smolany-Budki, - remont drogi powiatowej Kosuty-Kopina-Zago�dzie, - remont drogi powiatowej Ł uków-Dziewule, - remont chodnika na drodze powiatowej Hordzie�-Czarna-Lipiny, - remont chodnika na drodze powiatowej Krynka-Kol. Gr�zówka, - remont drogi powiatowej Maciejowice- Wierzejki - Trzebieszów, - remont ci�gu pieszego w Aleksandrowie na skrzy�owaniu dróg: Ł uków - Aleksandrów-G�siory i Ł uków-Strzy�ew, 
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Nazwa 
gminy Inwestycje przeprowadzone w latach 1998-2003 Inwestycje planowane na rok 2004 i lata 

nast�pne - remont drogi powiatowej Ł uków-Ł awki-Gr�zówka, - remont drogi powiatowej Nowa Prawda-Jamielne (poszerzenie, pod - budowa) dodatkowo zatoka w m. Jamielne, - remont drogi powiatowej Ciechomin-Guzówka-Jedlanka, - remont drogi Nowa Prawda-Wola Kisielska, - budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej Ł uków-Ł azy - Aleksandrów, 
c)  Zdrowie 

- modernizacja Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym 
 Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ł ukowie, 

         d)  Powiatowe słu�by, inspekcje i stra�e 
- zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Pa�stwowej Stra�y Po�arnej, 
- zakup zestawu do utylizacji gał�zi dla Zarz�du Dróg Powiatowych w Ł ukowie. 

  
 

Ł uków 
Miasto 

1998 
1. Budowa wodoci�gu – ul. Okrzei, Rurowa, Kondrackiego, Farfak, Sosnowa, Bartnia 

	ródlana. 
2. Budowa wodoci�gu – ul. �widerska. 
3. Budowa wodoci�gu – ul. Boczna, Zbo�owa. 
4. Budowa wodoci�gu – ul. Północna. 
5. Budowa gazoci�gu – ul. Ko�ciuszki. 
6. Budowa gazoci�gu – ul. Wójtostwo. 
7. Poł�czenie kanalizacji sanitarnej i wodoci�gowej przy ul. Siedleckiej. 
8. Budowa hali sportowej. 
9. uzbrojenie ul. Konstytucji 3 Maja. 
10. Modernizacja kotłowni na gaz w budynku Urz�du Mista. 
11. Budowa gazoci�gu – ul. Kili�skiego-Centarskich. 
12. Budowa gazoci�gu – ul. K. Wallenroda. 
13. Przebudowa  przył�czy do budynku Piłdudskiego 22. 
1999 
1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej z podbudow�, chodnika z kostki oraz 

kraw��ników – ul. Konstytucji 3 Maja. 
2. Budowa dróg – o�. Nowy Ł uków II. 
3. Budowa drogi ul. Browarna. 
4. Modernizacja chodników – ul. Piłsudskiego i Wyszy�skiego. 
5. Budowa linii o�wietlenia ulicznego – ul. Mi�dzyrzecka. 
6. Budowa linii o�wietlenia ulicznego – ul. Parkowa. 
7. Budowa o�wietlenia na skrzy�owaniu ul. Parkowa – Al. Wojska Polskiego. 
8. Budowa wodoci�gu z przył�czami – ul. Farfak, Rurowa, Okrzei, Sosnowa 

wraz z przej�ciem pod torami. 
9. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drog� objazdow� – ul. Cieszkowizna.  
10. Budowa wodoci�gu – ul. Sochacz. 
11. Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Północna. 
12. Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Królik. 
13. Budowa gazoci�gu z przył�czami – ul. �wi�tochowskiego. 
14. Budowa gazoci�gu z przył�czami – ul. Nowogródek. 
15. Budowa gazoci�gu z przył�czami – ul. Zagrodowa. 
16. Budowa kolektora sanitarnego – ul. Pana Tadeusza. 
17. Budowa sieci wodoci�gowej – o�. Nowy Ł uków. 
18. Uzbrojenie ul. Wilczy�skiego. 
19. Budowa gazoci�gu i linii energetycznej – ul. Kaszubskiego. 
20. Budowa wodoci�gu – ul. Gospodarska. 
21. Budowa gazoci�gu – u. Boczna, Kaszubskiego (Pogodna). 
22. Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. K. Wallenroda. 
23. Zakup 2 kontenerów-sanitariatów na targowisko miejskie. 
24. Modernizacja kotłowni na gaz w budynku przy ul. Staropijarskiej 5. 
25. Przebudowa kotłowni w�glowej na gaz w budynku UM 
26. Budowa hali sportowej przy Szk. Podst. Nr 1. 
2000 
1. Budowa chodników – ul. Piłsudskiego, Wyszy�skiego. 
2. Budowa chodników – ul. Siedlecka, Trzaskoniec oraz sygnalizacji �wietlnej na 

skrzy�owaniu ul. Siedleckiej, Wojska Polskiego i Popiełuszki. 
3. Linia energetyczna działek budowlanych ul. Zimna Woda-Le�na. 
4. Przedłu�enie linii energetycznej – ul. Okrzei do Miedzyrzeckiej. 
5. Budowa linii energetycznej i o�wietlenia – ul. Centarskich. 
6. Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. �wi�tochowskiego i Graniczna. 
7. Budowa wodoci�gu – ul. �wi�tochowskiego i Graniczna. 
8. Modernizacja oczyszczalni �cieków. 
9. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drog� objazdow� - ul. Cieszkowizna wraz z 

obsług� kredytu. 
10. Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. P. Tadeusza. 
11. Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. K. Wallenroda. 
12. Budowa kanalizacji sanitarnej – o�. Nowy Ł uków II. 
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Nazwa 
gminy Inwestycje przeprowadzone w latach 1998-2003 Inwestycje planowane na rok 2004 i lata 

nast�pne 
13. Budowa gazoci�gu – ul. Jankiela. 
14. Budowa gazoci�gu – ul. Północna. 
15. Budowa gazoci�gu – ul. 
eromskiego. 
16. Wykonanie infrastruktury technicznej do budynku przy ul. Wyszy�skiego 20. 
17. Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawskiej i Studzi�skiego. 
18. Opracowanie projektu technicznego dla gazoci�gu za torami PKP. 
19. Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Ko�ciuszki. 
20. Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. 
eromskiego. 
21. Budowa wodoci�gu do działek budowlanych – ul. Zimna Woda. 
22. Wykup terenu na cele ogólnomiejskie. 
23. Budowa hali sportowej przy Szk. Podst. Nr 1. 
24. Wykonanie okablowania strukturalnego-instalacja logiczna, telefoniczna, 

klimatyzacja serwerowni. 
25. Zakup komputerów, drukarek, kopiarek, oprogramowania, brama wjazdowa. 
26. Budowa linii o�wietlenia ulicznego – ul. Miedzyrzecka. 
27. Uzbrojenie ul. Wilczy�skiego. 
28. Monta� sanitariatów kontenerowych wraz z infrastruktur� towarzysz�c�. 
29. Budowa linii elektroenergetycznej. 
30. Budowa drogi – ul. Kiernickich. 
31. Budowa basenu przy Szk. Podst. Nr 5 
32. Gazyfikacja Przedszkola Nr 5. 
2001 
1. Budowa hali sportowej przy Szk. Nr 1. 
2. Budowa wodoci�gu – ul. Wyszy�skiego. 
3. Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Cieszkowizna. 
4. Budowa kanalizacji sanitarnej – Nowy Ł uków. 
5. Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Ko�ciuszki. 
6. Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. 
eromskiego, Sienkiewicza. 
7. Budowa kanalizacji sanitarnej – ul.Siedlecka. 
8. Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Radzy�ska, Pszenna. 
9. Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Cegielniana. 
10. Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawska. 
11. Opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizacj� sanit. – ul. Wiatraki, Zimna 

Woda. 
12. Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Integracyjnym.  
2002 
1. Przebudowa dróg i chodników -  ul. Cieszkowizna 
2. Budowa hali sportowej przy Szk. Nr 1. 
3. Likwidacja barier architektonicznych – przebudowa parkingu Szk. Podst. Nr 4. 
4. Budowa kanalizacji sanitarnej – Nowy Ł uków II. 
5. Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Kosciuszki. 
6. Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Cegielniana. 
7. Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Radzy�ska, Pszenna. 
8. Budowa kanalizacji sanitarnej – ul.Siedlecka. 
9. Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawska. 
10. Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. 
eromskiego, Sienkiewicza. 
11. Opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizacj� sanit. – ul. 

Konwiktorska. 
12. Gazyfikacja ulic za torami PKP. 
2003 
1. Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Wiatraki, Zimna Woda. 
2. Budowa wodoci�gu – ul. H. Horeszki. 
3. Budowa kanalizacji sanitarnej – Nowy Ł uków II. 
4. Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Radzy�ska, Pszenna. 
5. budowa gazoci�gu �redniego ci�nienia za torami PKP – ul. Okrzei, Rurowa, 

Sosnowa, Kondrackiego, Bratnia, Trzaskoniec, Farfak, 	ródlana, oraz wie�: Wólka 
�wiatkowa, Krynka, Role. 

6. modernizacja skweru w centrum miasta pomi�dzy ul. Zdanowskiego-Mi�dzyrzecka-
Staropijarska – opracowanie dokumentacji. 

7. Budowa budynku mieszkalnego komunalnego – opracowanie dokumentacji. 
 

Stoczek 
Ł ukowski 
Miasto 

1999 
1. Budowa gazoci�gu �redniego ci�nienia. 
2. Zakup budynku dla potrzeb Policji. 
3. Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Kolejowa, Sienkiewicza, Mickiewicza. 
4. Zakup sprz�tu do �wietlicy socjoterapeutycznej. 
5. Modernizacja budynku sali gimnastycznej. 
6. Zakup komputera. 
2000 
1. Budowa ulicy Szkolnej – Witosa. 
2. Budowa ulicy Stodolnej 
3. Budowa ci�gu pieszego. 
4. Zakup �rodków transportowych dla MZGK. 

Inwestycje obj�te wieloletnim 
programem inwestycyjnym 
1. Budowa oczyszcalni �cieków w 

Stoczku Ł ukowskim (lata 2002-2005) 
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w 

stoczku Ł ukowskim (lata 2001-2005). 
 

Inwestycje realizowane w roku 

2004 nie obj�te wieloletnim programem 
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Nazwa 
gminy Inwestycje przeprowadzone w latach 1998-2003 Inwestycje planowane na rok 2004 i lata 

nast�pne 
5. Budowa linii energetycznej nn. przy ul. Słowackiego. 
6. Modernizacja kotłowni w budynku Szk. Podst – opracowanie map do celów 

projektowych. 
7. Budowa ogrodzenia terenów boisk sportowych. 
8. Budowa hali sportowej w Stoczku Ł ukowskim. 
9. Remont kanalizacji – ul. Lipowa. 
10. Modernizacja drogi dojazdowej do pól. 
11. Zakup komputera. 
2001 
1. Budowa ci�gu pieszego od ul. Partyzantów  do os. Witosa, wykonanie chodnika z 

kostki brukowej. 
2. Budowa ulicy Lipowej, wykonanie podbudowy betonowej z gruntu stabilizowanego 

cmentem.. 
3. Budowa ulicy Sienkiewicza, wykonanie podbudowy betonowej z betonu chudego. 
4. Budowa ulicy Sikorskiego, wykonanie chodnika z kostki brukowej. 
5. Budowa ulicy Wyzwolenia, wykonanie chodnika z kostki brukowej. 
6. Budowa ulicy Ostoi, wykonanie chodnika z kostki brukowej. 
7. Budowa ulicy Dwernickiego, wykonanie chodnika z kostki brukowej. 
8. Wykonanie dywanika bitumicznego – ul. Dwernickiego. 
9. Modernizacja drogi dojazdowej do pól, wykonanie podbudowy betonowej z gruntu 

stabilizowanego cmentem. 
10.  Opracowanie projektu budowlanego na rozbudow� sieci wod. – kan. Z przył�czami 

– ul. Witosa, Słowackiego, Kolejowej. 
11. Remont kanalizacji  sanit. – ul. Lipowa. 
12. Wykonanie wiat przystankowych. 
13. Adaptacja pomieszczenia na szalet miejski. 
14. Budowa hali sportowej – wykonanie projektu budowlanego. 
15. Wymiana stolarki okiennej w budynku gimnazjum. 
2002 
1. Budowa ul. Lipowej, wykonanie podbudowy, ustawienie jednostronne kraw��nika, 

wykonanie nawierzchni  z masy mineralno-bitumicznej. 
2. Budowa ul. Targowej, opracowanie dokumentacji, wykonanie zatoki, ustawienie 

dwustronne kraw��nika, wykonanie nawierzchni  z masy mineralno-bitumicznej. 
3. Budowa ul. Sienkiewicza, wykonanie podbudowy betonowej. 
4. Budowa ulicy Stodolnej opracowanie dokumentacji, wykonanie podbudowy 

betonowej, ustawienie kraw��nika, uło�enie chodnika. 
5. Budowa ul. Szkolnej, wykonanie nawierzchni  z masy mineralno-bitumicznej. 
6. Modernizacja ul. Krótkiej, wykonanie nawierzchni  z masy mineralno-bitumicznej, 

modernizacja chodnika. 
7. Remont chodników przy Pl. Ko�ciuszki. 
8. Modernizacja budynku OSP i MOK. 
9. Wymiana stolarki okiennej w budynku UM, Szk. Podst., Gimnazjum i Przedszkola. 
10. Modernizacja ul. O�redniej, wykonanie nawierzchni  z masy mineralno-bitumicznej. 
11. Budowa oczyszczalni �cieków – opracowanie dokumentacji. 
12. Budowa kanalizacji – ul. O�rednia – opracowanie dokumentacji. 
13. Ogrodzenie boiska szkolnego. 
14. Remont dachu na budynku UM. 
15. Remont dachu na budynku Przedszkola. 
16. Wykonanie przył�cza elektrycznego – LKS Dwernicki. 
17. Zakup komputerów. 
18. Modernizacja chodników przy drogach krajowych. 
19. Modernizacja chodników przy drogach powiay\towych. 
20. Modernizacja chodnika przy sklepie spo�ywczym- Pl. Ko�ciuszki. 
21. Budowa hali sportowej przy Pl. Wielgoska. 
2003 
1. Budowa ul. Lipowej, wykonanie dolnej warstwy  z masy mineralno-bitumicznej. 
2. Budowa ul. Szkolnej, opracowanie map do celów projektowych. 
3. Budowa kanalizacji – ul. O�rednia. 
4. Budowa kanalizacji sanit. – ul. �wietochowskiego. 
5. Budowa kanalizacji sanit. – ul. Witosa-Słowackiwgo-Kolejowa. 
6. Budowa kanalizacji sanit. – ul. Kopiankowa i Wilcza. 
7. Modernizacja drogi dojazdowej do pól, wykonanie nawierzchni  z masy mineralno-

asfaltowej. 
8. Modernizacja budynku Gimnazjum, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, 

wykonanie elewacji budynku. 
9. Modernizacja chodników przy drogach wojewódzkich. 
10. Modernizacja chodników przy drogach krajowych. 
22. modernizacja ul. Ostoi, wykonanie nawierzchni  z masy mineralno-bitumicznej. 
11. Remont budynku biblioteki. 
12. Remont budynku Przedszkola. 
13. Budowa hali sportowej przy Pl. Wielgoska. 
 

 

inwestycyjnym 

1. Budowa ul. Stodolnej, dokumentacja i 
podbudowa. 

2. Budowa ul. Lipowej, podbudowa. 
3. Budowa ul. Sienkiewicza, kraw�zniki. 
4. Modernizacja ul. PCK. 
5. Budowa ul. Konopiankowej.  
6. budowa o�wietlenia ulicznego – Na 

Skarpie. 
7. Zakup komputera, pomoc społeczna. 
8. Zakup samochodu do przewozu osób 

niepełnosprawnych. 
9. Zakup komputerów. 
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Nazwa 
gminy Inwestycje przeprowadzone w latach 1998-2003 Inwestycje planowane na rok 2004 i lata 

nast�pne 

Adamów 

• Budowa gminnego wysypiska �mieci 
• Budowa oczyszczalni �cieków 
• Budowa sali gimnastycznej w Woli Gułowskiej 
• Nadbudowa gimnazjum w Adamowie 
• Budowa kanalizacji sanitarnej etap III, IV 
• Doposa�enie gminnego wysypiska �mieci w Adamowie 
• Budowa szkoły podstawowej w Hordzie�ce 
• Modernizacja szkoły podstawowej w Woli Gułowskiej 
• Remont �wietlicy w gimnazjum w Adamowie 
• Budowa drogi gminnej Natalin-
urawiec 
• Budowa drogi gminnej Gułów-D�bowica  

2004 r.: 
• Budowa kanalizacji sanitarnej (etap 

VI) 
• Budowa kanalizacji sanitarnej (etap 

VII) 
• Budowa kanalizacji sanitarnej (etap 

V) 
• Budowa drogi gminnej w Adamowie 
• Budowa Drogi gminnej Adamów – 
      Glinne 
• Budowa drogi gminnej Sobiska – 

Władysławów 
• Budowa parkingu turystycznego w 

Gułowie 
• Rozbudowa stacji uzdatniania wody w 

Gułowie 
 
Lata nast�pne: 
• Modernizacja domu kultury w 

Adamowie 
• Budowa pływalni w Adamowie 
• Rozbudowa stadionu sportowego w 

Adamowie 
• Kompleksowe uzbrojenie terenów pod 

budownictwo mieszkaniowe 
• Budowa o�wietlenia ulicznego 
• Budowa kanalizacji sanitarnej w woli 

Gułowskiej 
• Budowa oczyszczalni �cieków w Woli 

Gułowskiej 
 

Krzywda 

• Przebudowa drogi gminnej  - Zimna Woda 
• Stabilizacja ulic – Huta D�browa 
• Stabilizacje cementowe na drogach w miejscowo�ci: Radory� Smolany, Okrzeja – 

Kol. D�browa, Wola Okrzejska, Okrzeja – Kol. Szczepaniec  
• Budowa chodników ulicznych w miejscowo�ci: Krzywda, Huta d�browa, Podosie, 

Teodorów, Okrzeja, Wola Okrzejska 
• Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Radory�u Smolanym 
• Modernizacja O�rodka Zdrowia w Krzywdzie 

2004 r.: 
• Budowa kanalizacji sanitarnej w m. 

Huta D�browa 
• Budowa Oczyszczalni �cieków w m. 

Huta D�browa 
• Rozbudowa wodoci�gu wiejskiego – 

zabudowa kolonijna we wsi: 
Ko�uhówka, Okrzeja, Krzywda 
Szczałb 

• Przebudowa dróg gminnych we 
wsiach: Gołe Ł azy, Szczałb, Radory� 
Smolany 

• Budowa �cie�ki rowerowej Krzywda 
Radory� Smolany 
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Nazwa 
gminy Inwestycje przeprowadzone w latach 1998-2003 Inwestycje planowane na rok 2004 i lata 

nast�pne 

Ł uków 

• Wykonanie stabilizacji i nawierzchni bitumicznej drogi Rzymy Las – Aleksandrów 
• Budowa chodnika dla pieszych w miejscowo�ci D�bie 
• Modernizacja drogi krajowej w miejscowo�ci D�bie 
• Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Adamowie 
• Przebudowa drogi i budowa chodnika w miejscowo�ci D�bie 
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi w miejscowo�ci Krynka Zadwórze 
• Budowa sali sportowej w miejscowo�ci Goł�bki 
• Budowa sali sportowej w miejscowo�ci Strzy�ew 
• Budowa sieci wodoci�gowej o�. Delta Gr�zówka 
• Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowo�ci Gr�zówka 
• Przebudowa drogi gminnej we wsi Ł azy 
• Przebudowa drogi gminnej �widry-Ry�ki 
• Przebudowa drogi gminnej we wsi Ł azy 
• Przebudowa drogi gminnej Klimki-Gr�zówka 
• Przebudowa drogi gminnej Czer�l – Józefów 

• Budowa sal sportowych w przy 
szkołach podstawowych wraz z 
urz�dzeniem terenu w 
miejscowo�ciach: Aleksandrów 
(kontynuacja), D�bie, Role, Gołaszyn, 
�widry  

• Termomodernizacja szkoły 
podstawowej w miejscowo�ci Role 

• Termomodernizacja Zespołu Szkół w 
miejscowo�ci Krynka wraz z budow� 
oczyszczalni �cieków 

•  Termomodernizacja Zespołu Szkół w 
miejscowo�ci Gr�zówka wraz z 
budow� oczyszczalni �cieków 

• Termomodernizacja szkoły 
podstawowej w miejscowo�ci Zarzecz 

• Budowa boisk sportowych wraz z 
urz�dzeniem terenu przy Zespołach 
Szkół w miejscowo�ciach: Strzy�ew, 
Gr�zówka, Zalesie, Aleksandrów, 
Goł�bki, Krynka, Czer�l, Zarzecz 

• Budowa oczyszczalni �cieków i 
kanalizacji wsi: Ry�ki, Czer�l, 
Si�ciaszka II 

• Budowa przydomowych oczyszczalni 
�cieków 

• Budowa kanalizacji wsi: Gołaszyn, 
Gr�zówka, Ł awki, Krynka, D�bie, 
Si�ciaszka I i Zalesie 

• Przebudowa dróg gminnych 

Serkomla 

• Modernizacja drogi gminnej w  Woli Bukowskiej 
• Budowa sieci wodoci�gowej we wsi Bielany 
• Stabilizacja dróg w Serokomli i Rudzie 
• Budowa cz��ci Szkoły Podst. w Krzówce 
• Wyposa�enie dobudowanej cz��ci Zespołu Szkół w Serokomli 
• Zakup samochodu stra�ackiego 

• b.d. 

Stanin 

• Budowa sieci wodoci�gowej z przył�czami w miejscowo�ci Ogniwo 
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w cz��ci miejscowo�ci Stanin (II etap) 
• Modernizacja drogi gminnej Wesołówka-Jonnik 
• Budowa szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym i sal� sportow� w 

miejscowo�ci Sarnów 
• Budowa kotłowni gazowej dla potrzeb publicznego gimnazjum w Staninie, 
• Modernizacja drogi gminnej Jarczówek – Nowy Stanin – Nowa Wróblina 
• Budowa gminnej oczyszczalni �cieków w Staninie  

2004 r. 
• Budowa publicznego gimnazjum z 

hal� sportow� w miejscowo�ci Stanin 
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

cz��ci miejscowo�ci Stanin (III etap) 
• Budowa ł�cznika sieci wodoci�gowej 

Jeleniec-Kierzków 
• Modernizacja drogi gminnej 

Wesołówka – Jonnik (II etap) 
• Modernizacja drogi gminnej 

Jarczówek-Nowy Stanin (I etap) 
• Modernizacja drogi gminnej Stanin – 

oczyszczalnia 
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z 

przył�czami w miejscowo�ci 
Wesołówka  

 
Lata nast�pne: 
• Budowa szkoły Podstawowej w 

Tuchowniczu 
• Rozbudowa szkoły podstawowej w 

Zastawiu i Jele�cu 

Stoczek 
Ł ukowski 

• Budowa szkoły podstawowej w Kisielsku 
• Budowa sali gimnastycznej w Starych Kobiałkach 
• Budowa sali sportowej przy Zespole O�wiatowym w starej Prawdzie 
• Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej w Starej Ró�y 
• Budowa wodoci�gu zbiorowego w 20-stu wsiach  

• Budowa oczyszczalni �cieków w Woli 
Kisielskiej oraz kanalizacji w 
Januszówce, Kisielsku, Woli 
Kisielskiej i Mizarach 

• Wprowadzenie systemu selektywnej 
zbiórki odpadów (zakup 
odpowiedniego pojazdu i linii 
sortowniczej) 

• Budowa sali gimnastycznej w Starej 
Ró�y 

• Budowa zespołu boisk w Starych 
Kobiałkach 

• Budowa dróg gminnych 
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Nazwa 
gminy Inwestycje przeprowadzone w latach 1998-2003 Inwestycje planowane na rok 2004 i lata 

nast�pne 

Trzebieszó
w 

• Przebudowa drogi gminnej  Popławy-Gołowierzchy 
• Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowo�ci Popławy, Gołowierzchy 
• Budowa chodnika w ci�gu drogi woj. Ł uków-Mi�dzyrzec Podl. Nr 806 w 

Trzebieszowie I 
• Budowa chodników we wsi: Szaniawy Matysy, Wierzejki 

• Budowa drogi gminnej Szaniawy 
Poniaty – Karwów 

• Budowa drogi dojazdowej do pól w 
miejscowo�ci Wylany-Płudy 

• Remont Szkoły Podstawowej w 
D�bowicy 

• Modernizacja Szkoły Podst. w 
Mikusach 

• Modernizacja Szkoły Podst. w 
Leszczance 

• Modernizacja Szkoły Podst. w 
Szaniawach 

• Budowa gminnej oczyszczalni 
�cieków wraz z kanalizacj� we wsi 
Płudy 

Wojcieszkó
w 

• Budowa sieci wodoci�gowej z przył�czami we wsiach Burzec, Wola Burzecka 
• Budowa sieci wodoci�gowej we wsiach Kol. Bystrzycka-Bystrzyca 
• Budowa sieci wodoci�gowej z przył�czami we wsiach Wola Bystrzycka, Wola 

Bobrowa 
• Budowa sieci wodoci�gowej z przył�czami we wsiach Oszczepalin Pierwszy, 

Oszczepalin Drugi, Marianów 
• Budowa sieci wodoci�gowej z przył�czami we wsi Siedliska 
• Budowa sieci wodoci�gowej z przył�czami we wsiach Wólka Domaszewska, 

�widerki, Zofibór 
• Budowa budynku gimnazjum w Wojcieszkowie 
• Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Wojcieszkowie 
• Budowa oczyszczalni �cieków i kanalizacji w Wojcieszkowie 
• Budowa drogi Bystrzyca - Siedliska oraz w Woli Bystrzyckiej 

2004 r. 
• Budowa sieci wodoci�gowej z 

przył�czami we wsi Ci��kie i 
Hermanów 

• Budowa sieci wodoci�gowej w Wólce 
Domaszewskiej i �widerkach 

• Budowa sieci kanalizacyjnej z 
oczyszczalni� �cieków w 
Wojcieszkowie 

 
Lata nast�pne: 
• Budowa sieci wodoci�gowej z 

przył�czami we wsi Orylin, Nowinki, 
cz��ci wsi Wojcieszków, Wola 
Burzecka i Glinne 

 

Wola 
Mysłowska 

• Budowa sali sportowej przy Zespole O�wiatowym w Mysłowie 
• Budowa gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowo�ci Wola 

Mysłowska 
• Remonty szkół podstawowych w Jarczewie, Lisikierzu, Mysłowie Wandowie 
• Modernizacja dróg gminnych 
• Remont budynku Urz�du Gminy oraz o�rodka zdrowia w Ciechominie 
• Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej w Lisikierzu 

• Budowa oczyszczalni �cieków w 
miejscowo�ci Mysłów oraz 
kanalizacji w poszczególnych 
miejscowo�ciach 

• Modernizacja i budowa dróg 
gminnych 

• Modernizacja linii energetycznych 
wraz z o�wietleniem ulicznym  

• Remont SP w Jarczewie 
• Remont o�rodka zdrowia w 

Ciechominie oraz �wietlicy wiejskiej 
w Wilczyskach 

�ródło: Urz�dy Gmin i Urz�dy Miejskie.       

 

2.4.5 Wolne tereny pod inwestycje 

 

Tabela nr 35 przedstawia wykaz wolnych terenów inwestycyjnych, znajduj�cych si� na 
terenie powiatu łukowskiego. 

Tabela nr 35. 

Wolne tereny pod inwestycje 
Gmina Poło�enie 

działki Pow. Przezna-
czenie Uzbrojenie Wła�ciciel Uwagi 

Ł uków (m.) b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Stoczek 
Ł ukowski (m.) 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Adamów  b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
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Wolne tereny pod inwestycje 
Gmina Poło�enie 

działki Pow. Przezna-
czenie Uzbrojenie Wła�ciciel Uwagi 

Krzywda  b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Ł uków 

wie� Ł azy, 
poza terenem 
zabudowanym, 
w odległo�ci 3 
km od Ł ukowa 

27,28 
ha przemysłowe 

Energia 
elektryczna: 
odległo�� od 
granicy działki do 
punktu podł�czenia 
– 600 m; 
Gaz: 
odległo�� od 
granicy działki do 
punktu podł�czenia 
– 550 m 
Woda 
przemysłowa: 
Brak 
Woda pitna: 
Odległo�� od 
granicy działki do 
punktu podł�czenia 
– 500 m 

Gmina 
Ł uków 

Nr działki 632/1 
Działka jest 
niezabudowana i na 
jej terenie nie ma 
�adnych terenów 
nad- i podziemnych. 
Grunt piaszczysty w 
klasie bonitacyjnej V 
i VI. 
Głeboko�� wód 
gruntowych ok. 1,2 
m p.p.t. 
Teren jest czysty 
ekologicznie 

Serkomla b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Stanin Ze wzgl�du na brak miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stanin, 
nie ma mo�liwo�ci wskazania terenów z przeznaczeniem pod inwestycje gospodarcze.  

Stoczek 
Ł ukowski 

Gmina nie dysponuje wolnymi terenami, które mog� by� przeznaczone pod inwestycje gospodarcze. 

Trzebieszów b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Wojcieszków b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Wola 
Mysłowska 

Na terenie gminy wyst�puj� wolne tereny przeznaczone pod inwestycje gospodarcze. Zgodnie z 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy na wyznaczonych terenach ustala si� 
przeznaczenie podstawowe na lokalizacj� obiektów przemysłowych, rzemiosła produkcyjnego, 
zakładów przetwórstwa płodów rolnych, produkcji materiałów budowlanych, zakładów 
produkcyjno-naprawczych, drobnych zakładów wytwórczych, produkcyjno-składowych, obiektów 
gospodarczych i urz�dze� infrastruktury towarzysz�cych funkcji podstawowej. Gmina nie prowadzi 
spraw zwi�zanych z geodezj�.  

�ródło: Urz�dy Gmin i Miast. 

 

2.5 Infrastruktura lokalna         

2.5.1 Wodoci�gi, kanalizacja, oczyszczalnie �cieków 

 

Długo�� sieci wodoci�gowej w powiecie łukowskim w 2002 roku wynosiła 996,6 km, 
natomiast kanalizacyjnej – 85,9 km. Zu�ycie wody w przeliczeniu na jednego mieszka�ca wyniosło 
w skali roku 24,3 m3. Tabela nr 36 przedstawia stopie� pokrycia gmin sieci� wodoci�gow� i 
kanalizacyjn�.  
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Tabela nr 36. 

Obszar 

Wodoci�gi – 
długo�	 sieci 
rozdzielczej  

(w km) 

Udział sieci 
wodoci�gowej  

(w %) 

Kanalizacja – 
długo�	 sieci  

(w km) 

Udział sieci 
kanalizacyjnej  

(w %) 

Zu�ycie wody 
na mieszka�ca 

(w m³) 

Miasto Ł uków 79,4 8,0 55,3 64,4 34,0 

Miasto Stoczek 

Ł ukowski 
12,1 12,1 8,0 9,3 44,9 

Gmina Adamów 61,1 6,1 8,1 9,4 21,6 

Gmina Krzywda 145,8 14,6 4,8 5,6 21,1 

Gmina Ł uków 172,5 17,3 1,6 1,9 20,9 

Gmina Serokomla 69,6 7,0 - - 22,2 

Gmina Stanin 134,5 13,5 1,1 1,3 15,1 

Gmina Stoczek 

Ł ukowski 
48,3 4,8 - - 10,9 

Gmina 

Trzebieszów 
89,5 9,0 7,0 8,1 31,2 

Gmina 

Wojcieszków 
82,9 8,3 - - 12,5 

Gmina Wola 

Mysłowska 
100,9 10,1 - - 23,4 

Powiat łukowski 996,6 100,0 85,9 100,0 24,3 

�ródło: Rocznik statystyczny województwa lubelskiego 2003 r.  

Analizuj�c dane zawarte w tabeli nale�y stwierdzi�, �e istniej� znaczne rozbie�no�ci w 
pokryciu poszczególnych gmin sieci� wodoci�gow� i kanalizacyjn�. G�sto�� sieci wodoci�gowej 
jest najwy�sza w gminach wiejskich: Ł uków, Krzywda i Stanin, natomiast sieci kanalizacyjnej w 
gminie miejskiej Ł uków. Brak jest sieci kanalizacyjnej w gminie wiejskiej Serokomla, Stoczek 
Ł ukowski, Wojcieszków oraz Wola Mysłowska. 

Najwi�ksze zu�ycie wody na 1 mieszka�ca zanotowano w gminie miejskiej Stoczek 
Ł ukowski oraz Ł uków, a najmniejsze w gminie Wojcieszków i Stanin. Nale�y pami�ta�, �e na 
wielko�� tej statystyki ma znaczny wpływ lokalizacja podmiotów gospodarczych i charakter ich 
produkcji.  

Na terenie powiatu zlokalizowanych jest 9 oczyszczalni �cieków: m. Ł uków (oczyszczalnia 
miejska), gm. Ł uków (oczyszczalnia kontenerowa w m. Ry�ki), m. Stoczek Ł ukowski 
(oczyszczalnia miejska i oczyszczalnia zakładowa), gm. Trzebieszów (oczyszczalnia typu 
BIOVAC w m. Trzebieszów), gm. Stanin (oczyszczalnia w m. Stanin), gm. Adamów 
(oczyszczalnia w m. Adamów) oraz gm. Krzywda (oczyszczalnia w m. Krzywda typu EKOLAND i 
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oczyszczalnia w m. Radory� Smolany). Oczyszczalni �cieków nie posiada gm. Stoczek Ł ukowski, 
gm. Serokomla, gm. Wojcieszków oraz gm. Wola Mysłowska. 

Eksploatowane oczyszczalnie w wi�kszo�ci zaliczy� nale�y do oczyszczalni o �redniej i 
małej wielko�ci ze wzgl�du na przepustowo��. S� to głównie oczyszczalnie mechaniczno-
biologiczne z mo�liwo�ci� usuwania zwi�zków biogennych. Do obecnie funkcjonuj�cych 
oczyszczalni poza �ciekami dopływaj�cymi kanalizacj� sanitarn�, �cieki dowozi si� wozami 
asenizacyjnymi, co ma istotny wpływ na jako�� odprowadzanych z tych oczyszczalni �cieków.  

W najbli�szym czasie (do roku 2005) przewiduje si� przekazanie do eksploatacji jeszcze 5 
oczyszczalni �cieków. Dla zapewnienia własnego stanu �rodowiska oraz standardu �ycia 
mieszka�ców nale�y zrealizowa� ok. 30 – 35 oczyszczalni �cieków oraz kilkuset oczyszczalni 
przydomowych z uwagi na rozproszona zabudow�.    

 

2.5.2 Energetyka  

 

 Według danych Urz�du Statystycznego w 2002 roku 14,6 tys. gospodarstw domowych w 
powiecie łukowskim było odbiorcami energii elektrycznej (tabela nr 37). Zu�ycie energii w MWh 
wyniosło 23,6 tys., co stanowi w przeliczeniu na 1 mieszka�ca 215,7 KWh, natomiast w 
przeliczeniu na 1 odbiorc� 1 627,6 KWh. 

 Dla porównania, zu�ycie energii elektrycznej na 1 mieszka�ca w województwie lubelskim 
w 2002 r., wynosiło 402,4 KWh, za� na 1 odbiorc� – 1 801,5 KWh.   

Tabela nr 37.   

Zu�ycie energii elektrycznej 
na 1 mieszka�ca na 1 odbiorc� Wyszczególnienie 

Odbiorcy energii 
elektrycznej w 

tys. w MWh w kWh 
Powiat łukowski 14,6 23,6 215,7 1 627,7 

miasta 10,4 15,9 473,8 1 528,8 

wie� 4,2 7,7 101,5 1 878,0 

Woj. lubelskie 491,3 884,9 402,2 1 801,5 

�ródło: Rocznik statystyczny województwa lubelskiego 2003 r.  

   

2.5.3 Gazownictwo  

 

Według danych Urz�du Statystycznego na koniec 2002 r. liczba odbiorców gazu ziemnego 
wyniosła 4 257, długo�� sieci w powiecie 290 km, a liczba poł�cze� prowadz�cych do budynków 
mieszkalnych (ł�cznie z budynkami zbiorowego zamieszkania) wynosi 4 125 km (tabela nr 38). 
Zu�ycie gazu w 2002 roku kształtowało si� na poziomie 4 979,9 dam3, co daje zu�ycie na 1 
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odbiorc� na poziomie 1 169,8 m3. Dla porównania, �rednie zu�ycie gazu ziemnego na 1 odbiorc� w 
województwie lubelskim wyniosło w 2002 r. 672,2 m3.  

Tabela nr 38. 

Zu�ycie gazu 

Wyszczególnienie Sie	 rozdzielcza 
w km 

Poł�czenia 
prowadz�ce do 

budynków 
mieszkalnych 

Odbiorcy 
gazu  w dam3 na 1 odbiorc� 

Powiat łukowski 290 4 125 4 257 4 979,9 1 169,8 

miasta 69 2 259 3 033 3 973,5 1 169,8 

wie� 221 1 866 1 224 1 006,4 822,2 

Woj. lubelskie 7 000 144 313 216 279 145 391,9 672,2 

�ródło: Rocznik statystyczny województwa lubelskiego 2003 r.  

         

2.5.4 Komunikacja  

 

Drogi przebiegaj�ce przez teren powiatu łukowskiego dziel� si� na krajowe, wojewódzkie, 
powiatowe i gminne. Drogi krajowe administrowane s� przez Generaln� Dyrekcj� Dróg 
Publicznych - Oddział Wschodni w Lublinie, wojewódzkie - przez Zarz�d Dróg Wojewódzkich w 
Lublinie, powiatowe - przez Zarz�d Dróg Powiatowych w Ł ukowie i gminne - przez Zarz�dy 
Gmin. Do dróg  krajowych nale��:  

• droga nr 63: Granica Pa�stwa – W�gorzewo – Gi�ycko – Pisz – Ł om�a – Zambrów – 
Siedlce – Radzy� Podlaski – Wisznice – Sławatycze – Granica Pa�stwa 

• droga nr 76: Wilga – Garwolin – Stoczek Ł ukowski – Ł uków.   

Drogi wojewódzkie to:  

• droga nr 806: Ł uków – Mi�dzyrzec Podlaski, 

• droga nr 807: Maciejowice – Sobolew – 
elechów – Ł uków,  

• droga nr 808: Ł uków – Serokomla – Kock.   

Podstawowe informacje na temat dróg powiatowych (stan na dzie� 30.03.2004) przedstawia 
tabela nr 39. 
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Tabela nr 39. 

W tym: 
Gmina 

Długo�	 dróg 
powiatowych ogółem 

(km) utwardzone nieutwardzone 

Adamów  47,1 42,5 4,6 

Krzywda  74,2 67,6 6,6 

Ł uków 106,0 85,6 20,4 

Serkomla 22,9 22,1 0,8 

Stanin 65,5 61,6 3,9 

Stoczek Ł ukowski 86,5 73,8 12,7 

Trzebieszów 47,1 42,2 4,9 

Wojcieszków 39,4 38,8 0,6 

Wola Mysłowska 56,1 53,9 2,2 

Razem 544,8 489,0 55,8 

�ródło: Starostwo Powiatowe w Łukowie.  

Stan techniczny dróg powiatowych jest na �rednim poziomie. Istniej�ce powierzchnie 
bitumiczne s� zniszczone. Zniszczenie nawierzchni jest efektem obci��enia ruchem 
samochodowym i działaniem czynników atmosferycznych. Aby zapobiec dalszemu procesowi 
degradacji nale�y wykonywa� sukcesywne zabiegi konserwacyjne, takie jak regeneracja 
nawierzchni, powierzchniowe utrwalenia, remonty cz�stkowe b�d� w przypadku wi�kszych 
zniszcze� – wykonania remontu kapitalnego. Wiele odcinków dróg nie ma odpowiedniego 
odwodnienia.  

      

2.6 Sfera ekologiczna      

2.6.1 Emisja zanieczyszcze� do wód 

 

Zgodnie z trzystopniow� klasyfikacj� jako�ci �ródl�dowych wód powierzchniowych, do III 
klasy czysto�ci zaliczono na terenie powiatu łukowskiego nast�puj�ce rzeki: Wilga, Krzna 
Północna, odcinek Krzny Południowej (od �ródła do miasta Ł uków). S� to wody nadaj�ce si� do 
zaopatrzenia zakładów innych ni� zakłady wymagaj�ce wody o jako�ci wody do picia oraz wody 
nadaj�ce si� do nawadniania terenów rolniczych, wykorzystywanych do upraw ogrodniczych, 
upraw pod szkłem i pod osłonami z innych materiałów.  

Rzeki na terenie powiatu, które nie odpowiadaj� normom (pozaklasowe) to �wider oraz 
Krzna Południowa poni�ej miasta Ł uków. Pozostałe rzeki nie s� monitorowane.  
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Główn� przyczyn� zanieczyszczenia wód powierzchniowych s� �cieki komunalne i 
przemysłowe oraz spływy z terenów u�ytkowanych rolniczo.  

W ostatnich latach zrealizowano na terenie powiatu kilka znacz�cych inwestycji w 
gospodarce �ciekowej: 

- modernizacja oczyszczalni w Ł ukowie, 

- budowa oczyszczalni w Adamowie, Krzywdzie, Staninie i Trzebieszowie.  

Podstawowym �ródłem zaopatrzenia w wod� do celów pitnych i przemysłowych w 
powiecie s� wody podziemne. Jako�� wód podziemnych z uj�� gł�binowych jest dobra lub bardzo 
dobra. Charakteryzuj� si� one tylko niekiedy podwy�szon� zawarto�ci� zwi�zków �elaza i 
manganu, mo�liwymi do usuni�cia prostymi metodami technicznymi (napowietrzanie, filtracja). 

Znacznie gorsza jest jako�� wody w studniach kopanych, ujmuj�cych wod� z płytszych 
poziomów wodono�nych. Wynika to z lokalnego zanieczyszczenia uj�� gospodarskich na skutek 
niewła�ciwej ich lokalizacji lub odprowadzania do ziemi nieoczyszczonych �cieków. 

Ze wzgl�du na zagro�enie jako�ci wód podziemnych ze strony gospodarczej działalno�ci 
człowieka, istotne jest �ledzenie zmian jako�ci wód w celu ich ochrony, jako rezerw dobrej jako�ci 
wody do picia.    

 

2.6.2 Emisja zanieczyszcze� do atmosfery 

 

W powiecie łukowskim zlokalizowane s� dwie stacje monitoringu powietrza: w Ł ukowie i 
Jarczewie. Wyniki przeprowadzanych pomiarów emisji zanieczyszcze� do atmosfery wskazuj�, �e 
zarówno maksymalne dobowe, jak i �rednioroczne st��enia substancji w powietrzu (dwutlenku 
siarki, dwutlenku azotu) s� znacznie ni�sze od warto�ci dopuszczalnych. Analizy wskazuj�, �e 
st��enia dwutlenku w�gla, ołowiu i benzenu s� tak�e ni�sze od warto�ci dopuszczalnych. 
Przekroczone zostały jedynie �rednioroczne warto�ci st��e� pyłu zawieszonego i ozonu.  

	ródłem emisji zanieczyszcze� do powietrza w powiecie s� kotłownie komunalne, 
zakładowe i paleniska domowe, �rodki transportu oraz drobne �ródła technologiczne. Dlatego te�, 
st��enie zanieczyszcze� charakteryzuje zmienno�� sezonowa, zwi�zana z panuj�cymi warunkami 
klimatycznymi. Najwy�sze warto�ci wyst�puj� w okresie grzewczym, a najni�sze w sezonie letnim.  

 W skali województwa, powiat łukowski znajduje si� na dalekiej 10 pozycji zarówno pod 
wzgl�dem ilo�ci emitowanych zanieczyszcze� pyłowych, jak równie� zanieczyszcze� gazowych.  

W strukturze emisji zanieczyszcze� do powietrza w powiecie łukowskim zdecydowanie 
przewa�a emisja gazu (w 2002 r. 53 115 ton/rok), zwłaszcza dwutlenku w�gla (w 2002 r. 52 525 
ton/rok), nad emisj� pyłu (177 ton/rok).      
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2.6.3 Gospodarka odpadami 

 

Na terenie powiatu łukowskiego powstaj� odpady komunalne (szacunkowo ponad 90%) 
oraz przemysłowe (szacunkowo poni�ej 10%).  

Aktualny stan gospodarki odpadami komunalnymi na terenie powiatu nie jest zadowalaj�cy. 
Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych pozostaje dekomponowanie 
ich na składowiskach. Trzy gminy (Trzebieszów, Serokomla i Wojcieszków) nie posiadaj� 
własnych składowisk odpadów komunalnych i musz� korzysta� z najbli�ej poło�onych obiektów.  
W powiecie funkcjonuje obecnie 6 składowisk odpadów komunalnych: w gminie Adamów, 
Krzywda, Ł uków, Stanin, Stoczek Ł ukowski i Wola Mysłowska (tabela nr 40). 

Tabela nr 40. 

Gmina Zarz�dzaj�cy 
składowiskiem Miejscowo�	 

Pojemno�	 
składowiska 

[m3] 

Powierzchnia 
składowiska 

[ha] 

Planowany 
rok 

zamkni�cia 
 

Adamów 

Zakład Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. 
w Adamowie 

Adamów 
 

44 100 

 

1,87 

 

2020 

 

Krzywda 

Zakład Gospodarki 
Komunalnej w 
Krzywdzie 

Krzywda 
 

118 000 

 

2,52 

 

2020 

 

Ł uków 

Przedsi�biorstwo 
Usług i In�ynierii 
Komunalnej w 
Ł ukowie 

Ł uków 
 

340 000 

 

17,5 

 

2012 

 

Stanin 

Zakład Gospodarki 
Komunalnej w 
Staninie 

Nied�wiadka 
 

48 290 

 

2,16 

 

2020 

 

Stoczek 

Ł ukowski 

Miejski Zakład 
Gospodarki 
Komunalnej w 
Stoczku Ł ukowskim 

Stoczek 
Ł ukowski 

 

64 000 

 

3,61 

 

2015 

 

Wola 

Mysłowska 

 

Urz�d Gminy w Woli 
Mysłowskiej 

Wola 
Mysłowska 

16 100 0,50 2020 

�ródło: Program Ochrony �rodowiska dla Powiatu Łukowskiego na lata 2004-2014, Lublin 2003.  

Du�ym problemem jest segregacja odpadów, zarówno w miejscach gromadzenia, jak i 
składowania na wysypiskach. Je�li nawet jest prowadzona, to obejmuje zwykle stłuczk� szklan�, 
złom, tworzywa sztuczne i makulatur�. Nie ma składowiska, na którym byłaby zorganizowana 
zbiórka odpadów niebezpiecznych, wyst�puj�cych w strumieniu odpadów komunalnych, takich 
jak: lampy fluoroscencyjne, baterie i akumulatory.  
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 Odpady przemysłowe z terenu powiatu równie� trafiaj� na składowiska odpadów 
komunalnych (z wyj�tkiem odpadów niebezpiecznych). S� te� przykłady gospodarczego 
wykorzystania odpadów – �u�el do budowy dróg, osady z oczyszczalni �cieków – rolniczo. 
Stopniowo, w wyniku działalno�ci kontrolnej, nast�puje poprawa gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi w przedsi�biorstwach.  Trafiaj� one do firm, które zajmuj� si� ich odzyskiem lub 
unieszkodliwieniem poza terenem powiatu. 

 Ilo�� odpadów przemysłowych wytworzonych w 2002 r. przez 23 zewidencjonowane 
jednostki wyniosła 13 657,15 Mg. Najwi�ksz� ilo�� odpadów przemysłowych wytworzono w 2002 
r. na terenie miasta Ł ukowa i na terenie gminy Stoczek Ł ukowski (tabela nr 41). 

Tabela nr 41. 

Wyszczególnienie Wytwarzana ilo�	 odpadów [Mg] 

Powiat łukowski 13 657 

Miasto Ł uków 9 501 

Gmina Stoczek Ł ukowski 1 906 

Gmina Krzywda 923 

Gmina Trzebieszów 730 

Gmina Wojcieszków 410 

Gmina Ł uków 167 

Gmina Adamów 20 

�ródło: Program Ochrony �rodowiska dla Powiatu Łukowskiego na lata 2004-2014, Lublin 2003.  

W ogólnej masie wytworzonych w ci�gu roku odpadów przemysłowych 3,69% stanowiły 
odpady niebezpieczne, których w 2002 r. powstało 503,42 Mg. Zarejestrowane odpady 
niebezpieczne pochodziły od 13 wytwórców. Z ogólnej ilo�ci wytworzonych odpadów 
niebezpiecznych odzyskowi poddano 430 Mg, unieszkodliwiono 26 Mg, natomiast magazynowano 
47 Mg. Głównym wytwórc� odpadów niebezpiecznych w powiecie łukowskim jest Huta Szkła w 
Hucie D�browa. Zakład wytworzył 421,8 Mg odpadów niebezpiecznych, z czego 375,3 poddano 
odzyskowi. Pozostałe zakłady wytworzyły w 2002 r. mniej ni� 50 Mg odpadów niebezpiecznych.  

 Odpady medyczne wywo�one s� do przyszpitalnych spalarni odpadów, znajduj�cych si� 
poza terenem powiatu.   

 

2.6.4 Emisja hałasu do �rodowiska 

 

Hałas jako energetyczne zanieczyszczenie �rodowiska jest czynnikiem w najwi�kszym 
stopniu wpływaj�cym na jako�� warunków zamieszkania i wypoczynku człowieka. Powoduje 
wiele negatywnych skutków, szczególnie dla jako�ci �ycia i zdrowia ludzkiego.  
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Dominuj�cym �ródłem zakłóce� klimatu akustycznego �rodowiska w powiecie łukowskim 
jest hałas komunikacyjny drogowy, co wi��e si� ze stałym wzrostem liczby pojazdów i nasileniem 
ruchu drogowego. Pomiary poziomu hałasu dokonane w wybranych punktach powiatu (miasto 
Ł uków, gmina Ł uków) nie przekraczaj� warto�ci progowych. 

 

2.7 Finanse  

 

Analiz� finansów powiatu łukowskiego rozpoczyna badanie dochodów powiatu. Poni�sza 
tabela przedstawia zestawienie planowanych i rzeczywistych dochodów powiatu, jak równie� 
procent wykonania dochodów.  

Tabela nr 42.  

2001 2002 2003 2004 

Lata 
plan wykonanie % 

wykonania plan wykonanie % 
wykonania plan wykonanie % 

wykonania plan 

Dochody 55 844 451 55 911 721 100,12% 53 096 197 52 825 769 99,49% 48 143 267 47 708 908 99,10% 50 187 601 

Dochody 
własne 2 080 203 2 777 382 133,51% 3 363 182 3 441 601 102,33% 2 823 566 2 873 896 101,78% 6 241 367 

Subwencje 
ogólne 30 123 746 30 123 746 100,00% 28 362 066 28 362 066 100,00% 32 129 375 32 129 375 100,00% 33 129 148 

Dotacje 
celowe 23 418 655 22 910 593 97,83% 21 102 699 20 753 852 98,35% 12 404 027 11 918 093 96,08% 8 706 665 

Pomoc 
finansowa  221 847 100 000 45,08% 268 250 268 250 100,00% 786 299 787 544 100,16% 2 110 421 

�ródło: Starostwo Powiatowe w Łukowie. 

Jak wida� plan dochodów bud�etowych powiatu nie odbiega znacznie od jego 
rzeczywistego wykonania. Wst�pna analiza pozwala stwierdzi�, i� ogólne dochody zmniejszaj� si� 
nieznacznie w 2002, a nast�pnie odnotowuj� do�� wyra�ny spadek w roku 2003. Planowane 
dochody w roku 2004 s� nieznacznie wy�sze ni� te w roku ubiegłym, jednak�e nie osi�gaj� 
poziomu z lat 2001 – 2002. Najbardziej istotne zmiany widoczne s� w wysoko�ci dochodów 
własnych. Korzystnie nale�y oceni� fakt, i� rzeczywiste dochody własne przewy�szaj� w całym 
okresie analizy planowane warto�ci. Mo�e to �wiadczy� o ostro�nej polityce planowania 
dochodów. Widoczny jest te� systematyczny spadek warto�ci dotacji celowych. W oczy rzuca si� 
fakt, i� w roku 2001 jedynie w 45 % wykorzystano planowan� pomoc finansow�. Pod t� pozycj� 
kryj� si� �rodki pomocy finansowej udzielone mi�dzy jednostki administracji samorz�dowej.  

Dokładn� dynamik� zmian poszczególnych pozycji dochodów powiatu łukowskiego, bez 
pomocy finansowej, w postaci indeksów ła�cuchowych przedstawia tabela nr 43.  
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Tabela nr 43  

Wska
nik 2002/2001 2003/2002 2003/2001 

Dochody razem  94,48% 90,31% 85,33% 

Dochody własne 123,92% 83,50% 103,47% 

Subwencje ogólne 94,15% 113,28% 106,66% 

Dotacje celowe 90,59% 57,43% 52,02% 

�ródło: Starostwo Powiatowe w Łukowie. 

Analiza powy�szego zestawienia pozwala zauwa�y� wyra�ny spadek dochodów w latach 
2001 – 2003. W okresie całej analizy dochody spadły niemal�e o 15 %. Na tak wyra�ny spadek 
wpływ miało znaczne obni�enie si� warto�ci dotacji celowych. W przeci�gu trzech latach warto�� 
ta spadła o prawie 40 %. Sytuacj� nieznacznie poprawia wzrost subwencji ogólnych oraz  
dochodów własnych bud�etu.   

W celu zobrazowania struktury bud�etu dokonano analizy pionowej, która pokazuje 
procentowy udział poszczególnych składników w cało�ci dochodów. Wynik analizy struktury 
dochodów prezentuje rysunek nr 15.  

Rysunek nr 15. 

Struktura dochodów powiatu w latach 2001 - 2004 
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�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Łukowie. 

Widoczny jest do�� istotny spadek udziału dotacji celowych na zadania własne i zlecone 
w ci�gu ostatnich trzech lat w dochodach powiatu łukowskiego. Udział ten w całych okresie 
analizy spadł o ponad 36 punktów procentowych. Spadek ten jest rekompensowany wzrostem 
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udziału subwencji oraz dochodów własnych w dochodach powiatu. W analizowanym okresie 
udział subwencji ogólnych wrósł o ponad 12 punktów procentowych. Niestety, wbrew pozorom, 
nie nale�y oceni� tego faktu pozytywnie. Wzrost udziału subwencji w bud�ecie jest zjawiskiem 
niekorzystnym ze wzgl�du na ograniczenia dotycz�ce mo�liwo�ci podejmowania decyzji 
o działaniach inwestycyjnych. Sposób wykorzystania tych �rodków jest szczegółowo regulowany 
okre�lonymi ustawami. Znacznie mniejszy jest wzrost udziału dochodów własnych w dochodach 
ogółem. Wska�nik ten wzrósł o 7,4 punktu procentowego. Pozytywnie nale�y oceni�, fakt i� w 
roku 2004 planowane dochody własne przekrocz� próg 10 % udziału we wszystkich dochodach.  

Aby poprawnie zdiagnozowa� polityk� finansow� powiatu łukowskiego konieczna jest 
dogł�bna analiza wydatków powiatu. Poni�sze zestawienie przedstawia dokładny podział 
wydatków planowanych jak i rzeczywistych w latach 2001 – 2004.  

Tabela nr 44. 

2001 2002 2003 2004 
Lata plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan 

Rolnictwo i łowiectwo, 
rybołówstwo i rybactwo 440 752 426 732 514 270 511 367 390 100 390 100 178 000 

Le�nictwo 100 500 100 495 154 000 153 940 99 999 99 999 100 000 

Transport i ł�czno��  5 288 575 5 288 549 7 176 209 7 172 439 6 632 424 6 616 732 6 031 937 

Gospodarka 
mieszkaniowa 70 000 41 906 49 000 48 998 65 000 64 878 80 000 

Działalno�� usługowa 226 000 226 000 183 000 181 000 232 932 232 932 222 244 

Administracja publiczna 4 103 951 4 040 581 4 355 447 4 246 295 5 225 788 5 187 282 5 511 504 

Urz�dy naczelnych 
organów władzy 
pa�stwowej 

0 0 34 548 34 361 0 0 0 

Bezpiecze�stwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpo�arowa 

10 280 949 10 280 928 10 202 700 10 199 601 2 213 000 2 213 000 2 248 000 

Obsługa długu 
publicznego 47 827 47 826 80 000 55 638 117 897 79 413 163 000 

Ró�ne rozliczenia 0 0 4 3 7 756 7 739 1 801 000 

O�wiata i wychowanie 19 743 861 19 695 950 19 313 160 19 227 424 20 904 015 20 839 243 20 828 595 

Szkolnictwo wy�sze 6 000 6 000 0 0 0 0 0 

Ochrona zdrowia 5 069 753 4 676 297 3 368 325 3 036 718 1 499 518 1 115 537 1 193 000 

Opieka społeczna 5 946 538 5 945 096 5 917 226 5 906 232 6 300 883 6 271 262 5 033 090 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 4 628 775 4 626 965 3 831 178 3 831 176 4 056 045 4 054 110 1 158 500 

Gospodarka komunalna i 
ochrona �rodowiska 0 0 0 0 57 340 56 881 4 133 267 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 450 200 417 984 377 000 373 035 360 200 358 765 224 000 
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2001 2002 2003 2004 
Lata plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan 

Kultura fizyczna i sport 335 000 334 042 30 000 29 042 525 300 437 278 660 700 

Razem  56 738 681 56 155 351 55 586 067 55 007 269 48 688 197 48 025 151 49 566 837 

�ródło: Starostwo Powiatowe w Łukowie. 

Wst�pna analiza powy�szego zestawienia pozwala stwierdzi�, i� rzeczywiste wydatki nie 
odbiegaj� znacznie od planowanych, co istotne w analizowanym okresie nigdy nie przekroczyły 
warto�ci planowanych, co nale�y oceni� pozytywnie. W roku 2003 widoczny jest spadek 
wydatków ogółem w stosunku do lat ubiegłych. W roku 2004 zauwa�y� mo�na nieznaczn� 
popraw�. Spadek wydatków spowodowany jest zapewne zbli�onym spadkiem wydatków w tym 
samym okresie.   

Wst�pnie daje si� zauwa�y� fakt, i� do najwa�niejszych nale�� wydatki na  o�wiat� i 
wychowanie, bezpiecze�stwo publiczne i ochron� p.-po�., transport i ochron� zdrowia. Wa�nym 
elementem wydatków s� równie� �rodki przeznaczane na administracj� publiczn�. Dokładniejsze 
wnioski pozwoli wyci�gn�� analiza pozioma i pionowa wydatków powiatu.  

Analiza pozioma ukazuje dynamik� zmian poszczególnych pozycji w wydatkach powiatu 
na przestrzeni całego analizowanego okresu. Zmiany przedstawiaj� indeksy ła�cuchowe, jak 
równie� wska�nik zmian roku 2003/2001. Tempo zmian przedstawia tabela nr 45.  

Tabela nr 45. 

Dynamika wydatków rzeczywistych Wska
nik 
2002/2001 2003/2002 2003/2001 

Rolnictwo i łowiectwo, 
rybołówstwo i rybactwo 119,83% 76,29% 91,42% 

Le�nictwo 153,18% 64,96% 99,51% 

Transport i ł�czno��  135,62% 92,25% 125,11% 

Gospodarka mieszkaniowa 116,92% 132,41% 154,82% 

Działalno�� usługowa 80,09% 128,69% 103,07% 

Administracja publiczna 105,09% 122,16% 128,38% 

Urz�dy naczelnych organów 
władzy pa�stwowej - - - 

Bezpiecze�stwo publiczne i 
ochrona przeciwpo�arowa 99,21% 21,70% 21,53% 

Obsługa długu publicznego 116,33% 142,73% 166,05% 

Ró�ne rozliczenia - 257966,67% - 

O�wiata i wychowanie 97,62% 108,38% 105,80% 
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Dynamika wydatków rzeczywistych Wska
nik 
2002/2001 2003/2002 2003/2001 

Szkolnictwo wy�sze - - - 

Ochrona zdrowia 64,94% 36,73% 23,86% 

Opieka społeczna 99,35% 106,18% 105,49% 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 82,80% 105,82% 87,62% 

Gospodarka komunalna i 
ochrona �rodowiska - - - 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 89,25% 96,17% 85,83% 

Kultura fizyczna i sport 8,69% 1505,67% 130,91% 

Wydatki ogółem  107,81% 82,78% 89,25% 

�ródło: Starostwo Powiatowe w Łukowie. 

Wydatki w analizowanych okresie najpierw wzrosły o ponad 7 % w roku 2002 w stosunku 
do roku 2001, aby potem spa�� o niemal�e 20 %. Ogólnie w całym analizowanym okresie wydatki 
ogółem spadły o ponad 10 %. Dynamicznie wzrastaj� wydatki na gospodark� mieszkaniow�. W 
roku 2002 wzrosły one o 16 % w stosunku do roku wcze�niejszego, a w roku 2003 o ponad 32 %. 
Ł �cznie na przestrzeni 2001 – 2003 roku wydatki te wzrosły o niemal�e 60 %. Jednak�e z powodu 
niewielkiej kwoty wydatkowanej na gospodark� mieszkaniow�, nawet tak znaczny wzrost nie 
obci��a bud�etu powiatu. Podobnie jest z wydatkami na kultur� fizyczn� i sport. W roku 2002 
wydatki na kultur� fizyczn� i sport ograniczyły si� jedynie do dofinansowania imprez sportowych. 
Natomiast w latach 2001, 2003 wydatki z tego działu obejmowały równie� budow� obiektów 
sportowych (sali gimnastycznej i hali sportowej). Dlatego widoczne s� tak du�e dysproporcje w 
poziomie wydatków na kultur� fizyczn� i sport w całym okresie analizy. Analogicznie mo�na 
wytłumaczy� mał� istotno�� wzrostu wydatków zwi�zanych z rozliczeniami ró�nymi. 
Astronomiczny wska�nik dynamiki tej pozycji w roku 2003/2002 ma wbrew pozorom bardzo małe 
znaczenie, gdy� w poprzednim roku wydatki z tego tytułu si�gały 3 zł, natomiast w roku 2003 
zwrócona niewykorzystan� dotacj� z Lubelskiego Urz�du Wojewódzkiego w kwocie 7 756zł. 
Kwota ta jest niewielka w porównaniu do ogólnej kwoty wydatków, nie stanowi wi�c wi�kszego 
obci��enia dla bud�etu wydatków.   

Widocznym jest wzrost nakładów na transport, czyli na utrzymanie dobrego stanu dróg 
publicznych powiatowych. W analizowanym okresie wydatki te wrosły o ponad 25%.  

Bardzo wyra�ny jest spadek wydatków na bezpiecze�stwo publiczne i ochron� 
przeciwpo�arow� oraz ochron� zdrowia, które w roku 2002 spadły o 80 % i  35 % w stosunku do 
roku 2001. Tak drastyczne ci�cia zwi�zane s� jednak z powodu zmian kompetencji władz 
powiatowych w zakresie słu�by zdrowia oraz bezpiecze�stwa publicznego (wyj�cie z zakresu 
wydatków Komend powiatowych policji oraz wynagrodze� w słu�bie zdrowia). Widoczny jest 
wzrost wydatków na o�wiat� i wychowanie. Wprawdzie w całym okresie analizy nie przekracza on 
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6 %, jednak�e jest to pozycja najwi�ksza w�ród wydatków, wi�c jej nawet niewielki wzrost odbija 
si� na ogólnej licznie wydatków.  

Bardzo niekorzystny jest fakt, �e w całym okresie analizy systematycznie wzrastaj� wydatki 
zwi�zane z administracj� publiczn�.  Jest to niekorzystne, poniewa� mo�e sugerowa� brak 
oszcz�dno�ci powiatu na wydatkach zwi�zanych z wynagrodzeniami i pochodnymi stanowisk 
urz�dniczych.  

Ró�nice w dynamice pozostałych wydatków były albo mało istotne kwotowo lub te� nie 
przekraczały 10%.  

Dokładne zrozumienie zmian w wydatkach bud�etowych powiatu łukowskiego wspomo�e 
analiza pionowa. Dokładne zmiany w strukturze wydatków w latach 2001 – 2004 przedstawia 
poni�sze zestawienie.  

Tabela nr 46.  

Struktura wydatków 
2001 2002 2003 2004 Lata plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan 

Rolnictwo i łowiectwo, 
rybołówstwo i 
rybactwo 

0,78% 0,76% 0,93% 0,93% 0,80% 0,81% 0,36% 

Le�nictwo 0,18% 0,18% 0,28% 0,28% 0,21% 0,21% 0,20% 

Transport i ł�czno��  9,32% 9,42% 12,91% 13,04% 13,62% 13,78% 12,17% 

Gospodarka 
mieszkaniowa 0,12% 0,07% 0,09% 0,09% 0,13% 0,14% 0,16% 

Działalno�� usługowa 0,40% 0,40% 0,33% 0,33% 0,48% 0,49% 0,45% 

Administracja 
publiczna 7,23% 7,20% 7,84% 7,72% 10,73% 10,80% 11,12% 

Urz�dy naczelnych 
organów władzy 
5pa�stwowej 

0,00% 0,00% 0,06% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 

Bezpiecze�stwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpo�arowa 

18,12% 18,31% 18,35% 18,54% 4,55% 4,61% 4,54% 

Obsługa długu 
publicznego 0,08% 0,09% 0,14% 0,10% 0,24% 0,17% 0,33% 

Ró�ne rozliczenia 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 3,63% 

O�wiata i wychowanie 34,80% 35,07% 34,74% 34,95% 42,93% 43,39% 42,02% 

Szkolnictwo wy�sze 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ochrona zdrowia 8,94% 8,33% 6,06% 5,52% 3,08% 2,32% 2,41% 

Opieka społeczna 10,48% 10,59% 10,65% 10,74% 12,94% 13,06% 10,15% 
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Struktura wydatków 
2001 2002 2003 2004 Lata plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 8,16% 8,24% 6,89% 6,96% 8,33% 8,44% 2,34% 

Gospodarka komunalna 
i ochrona �rodowiska 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,12% 0,12% 8,34% 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

0,79% 0,74% 0,68% 0,68% 0,74% 0,75% 0,45% 

Kultura fizyczna i sport 0,59% 0,59% 0,05% 0,05% 1,08% 0,91% 1,33% 

Razem  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

�ródło: Starostwo Powiatowe w Łukowie. 

Najwi�kszy procentowo udział w  wydatkach ogółem maj� nakłady na o�wiat� 
i wychowanie. W analizowanym okresie udział rzeczywistych wydatków waha si� w przedziale 34 
– 43%. Najni�szy odsetek miał miejsce w roku 2002, za� najwy�szy w roku 2003. Nast�pne 
miejsce w kolejno�ci maj� wydatki na bezpiecze�stwo publiczne i ochron�. Ich udział w wydatkach 
całkowitych powiatu, w roku 2003 drastycznie spada, co jest zwi�zane, jak ju� wspomniano, ze 
zmian� kompetencji władz powiatu w tym zakresie. Tak znacz�cy spadek udział z tej grupy 
wydatków nie wi�zał si� z odpowiednio wysokim wzrostem jednej z pozycji, lecz rozło�ył si� 
mniej wi�cej proporcjonalnie na wszystkich grupach wydatków. Du�y, stabilny udział w 
wydatkach ogółem maj� równie� wydatki na opiek� społeczn�. Ich udział oscyluje około 10 – 12%.   

Systematycznie wzrastaj� wydatki na administracj�, co z poł�czeniu z spadkiem wydatków 
ogółem powoduje wzrost udziału tej pozycji w wydatkach powiatu. Wysoki oraz wzrastaj�cy w 
okresie analizy udział nale�y oceni� negatywnie.  

Podsumowuj�c, ponad 60 % wszystkich wydatków zwi�zanych jest z o�wiat� i 
wychowaniem, bezpiecze�stwem publicznym, opiek� społeczn� oraz administracj� publiczn�. W 
roku 2004 suma tych wydatków przekracza 75 % wszystkich wydatków bud�etu, co pozostawia 
niepokoj�co mał� cz��� bud�etu na wszystkie inne wydatki.  

 

2.8 Inwestycje, dług i wydatki publiczne 

 

 W ocenie finansów samorz�du powiatu wa�ne s� dochody oraz sposób ich wydatkowania w 
porównaniu z innymi powiatami w kraju.  

 Podstawowym wska�nikiem kondycji finansowej powiatu s� dochody na 1 mieszka�ca. 
Porównanie powiatu łukowskiego z innymi powiatami województwa lubelskiego o zbli�onej 
wielko�ci i zaludnieniu zostało przedstawione w tabeli nr 47.  
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Tabela nr 47. 

Powiat Liczba mieszka�ców 
(w tys. zł) 

Bud�et 
(w tys. zł) 

Dochód na 
mieszka�ca (zł)  

puławski 117,9 59 134,7 500,3 

bialski 115,3 47 041,9 407,5 

zamojski 111,5 28 709,5 257,4 

łukowski  109,3 52 825,9 428,8 

biłgorajski  104,9 54 938,2 523,5 

kra�nicki 100,9 51 506,9 509,3 

�ródło: Urz�d Statystyczny w Lublinie. 

Powiaty zostały uszeregowane według liczby mieszka�ców. Jak mo�na zauwa�y� w�ród 
powiatów wybranych do analizy, powiat łukowski osi�ga do�� wysoki dochód na mieszka�ca. Na 
tle kraju, powiatu łukowski zajmuje pozycj� około �redniej, co plasuje go w grupie powiatów 
�redniozamo�nych.  

Wa�nym wska�nikiem, okre�laj�cym gospodarno�� powiatu jest wska�nik okre�laj�cy 
udział wydatków administracyjnych w wydatkach ogółem. Informuje on jak� cz��� bud�etu powiat 
wydaje na swoje utrzymanie. W powiecie łukowskim wynosi on 10,8 % wydatków ogółem w 2003 
roku. Umieszczało to powiat w grupie mało oszcz�dnych powiatów. Warto zauwa�y�, i� w 
poprzednich latach wska�nik ten nie przekraczał 10%, za� w roku 2004 planowany jest jego dalszy 
wzrost.  

Najwa�niejszym długookresowym celem działania samorz�du jest poprawienie jako�ci 
�ycia mieszka�ców. Słu�y� maj� temu inwestycje samorz�dowe. Wielko�� wydatków 
inwestycyjnych zale�y w du�ym stopniu od wielko�ci dochodów oraz od stopnia oszcz�dno�ci 
samorz�du w wykonywaniu wydatków bie��cych, a zwłaszcza wydatków administracyjnych. Z 
tego powodu wska�niki inwestycyjne s� powi�zane ze wska�nikami dochodowymi i wska�nikami 
oszcz�dno�ciowymi.  

 Analiza wydatków powiatu wskazuje na mało istotn� rol� zada� inwestycyjnych w bud�ecie 
powiatu. W tabeli nr 48 przedstawiono wydatki inwestycyjne w poszczególnych latach analizy oraz 
ich udział w cało�ci wydatków bud�etowych, jak równie� poziom deficytu bud�etowego oraz jego 
udział w dochodach ogółem. 
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Tabela nr 48. 

Rok Inwestycje 
Udział 

w wydatkach 
ogółem 

Wydatki 
inwestycyjne 

na 1 
mieszka�ca 

Deficyt/ 
Nadwy�ka 

Warto�	 deficytu 
w stosunku 

do dochodów 
ogółem 

% inwestycji 
finansowanych 

deficytem 

2001 3 872 166 6,90% 34,85 -243 630 -0,44% -6,29% 

2002 4 398 517 8,00% 40,24 -2 181 500 -4,13% -49,60% 

�ródło: Starostwo Powiatowe w Łukowie. 

W latach 2000 i 2001 wydatki inwestycyjne w powiecie kształtowały si� na �rednim  
poziomie. Niestety brak było danych dotycz�cych inwestycji w roku 2003.   

Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem pokazuje jak� cze�� wydatków 
bud�etowych samorz�d kieruje na inwestycje. Wska�nik na poziomie około 6,9 - 8 % umieszcza 
powiat w grupie powiatów o do�� wysokim wska�niku inwestycji w wydatkach bud�etowych.  

Warto zauwa�y�, �e inwestycje w całym okresie analizy pojawił si� deficyt dochodów nad 
wydatkami, wi�c cz��� inwestycji była finansowana z deficytu bud�etowego. Tylko w roku 2002 
pojawił si� deficyt rz�du 4 % dochodów, w drugim roku deficyt był mniejszy. Fakt ten nale�y 
oceni� pozytywnie, poniewa� �wiadczy on o przemy�lanej i racjonalnej polityce realizowania 
bud�etu. Wraz z pojawieniem si� deficytu mo�liwe staje si� policzenie wska�nika okre�laj�cego 
procent inwestycji finansowanych deficytem. W roku 2001 wska�nik ten nieznacznie przekracza 6 
%, co nale�y oceni� bardzo pozytywnie, poniewa� ponad 93 % inwestycji finansowanych było z 
dochodów powiatu a tylko nieznaczny ich odsetek z deficytu. Sytuacja ta uległa pogorszeniu w 
roku 2002, co niestety nie jest to zwi�zane ze znacznym spadkiem inwestycji (wprost przeciwnie – 
warto�� inwestycji ro�nie), ale z du�ym spadkiem deficytu.  

 Wska�nik inwestycji na 1 mieszka�ca wskazuje na mo�liwo�ci rozwoju powiatu. Kwota 34 
– 40 zł na mieszka�ca plasuje powiat w grupie �rednich inwestorów.  

Podsumowanie 

Reasumuj�c analiza powiatu łukowskiego prowadzi do sformułowania kilku podstawowych 
wniosków. 

• Mimo, i� dochody bud�etu spadły w roku 2003 w stosunku do 2001 o 14,5 %, to 
sytuacj� polepsza fakt, i� rosn� dochody własne bud�etu – w przeci�gu 3 lat o ponad 
3 %.  

• Coraz mniejszy udział w dochodach maj� dotacje celowe a wzrasta udział subwencji 
celowych, co nale�y oceni� negatywnie.  

• Podobnie jak dochody, spadły równie� wydatki bud�etowe – w całym okresie analizy o 
11%, najbardziej spadły wydatki na słu�b� zdrowia oraz bezpiecze�stwo publiczne, co 
wi��e si� ze zmianami kompetencji władz powiatu w tym zakresie.  
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• Ponad 60 % wszystkich wydatków zwi�zanych jest z o�wiat� i wychowaniem, 
bezpiecze�stwem publicznym, opiek� społeczn� oraz administracj� publiczn�.  

• Powiat łukowski nale�y do powiatów �redniozamo�nych, poniewa� osi�ga do�� wysoki 
dochód na mieszka�ca, niestety pozytywn� ocen� psuje do�� wysoki odsetek wydatków 
administracyjnych w wydatkach ogółem. 

• Pozytywnie nale�y oceni� poziom inwestycji w powiecie oraz realizacj� długoletniego 
planu inwestycyjnego.    

• Nale�y pozytywnie oceni� polityk� finansow� powiatu, ze wzgl�du na gospodarno��, 
wyra�on� do�� niskim deficytem bud�etowym.  
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3 PODOKRESY PROGRAMOWANIA 2004-2006 I NAST�PNE LATA 

 

Ze wzgl�du na mo�liwo�ci finansowe powiatu, ale równie� na swój bardziej krótkotrwały 
lub ci�gły charakter, projekty obj�te „ Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Ł ukowskiego”  b�d� 
realizowane w ramach trwaj�cego obecnie okresu programowania UE, obejmujacego lata 2004-
2006, oraz okresu nast�pnego, przypadaj�cego na lata 2007-2013. 

Zawarte w „ Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Ł ukowskiego”  projekty ró�ni� si�  
długo�ci� okresu implemamtacji oraz stopniem wymaganego do ich realizacji zaanga�owania 
kapitałowego, które pochodzi z wielorakich �ródeł. Nale�y si� spodziewa�, �e realizacja niektórych 
projektów stosunkowo szybko przyniesie widoczne rezultaty. S� to zazwyczaj projekty 
wymagaj�ce podj�cia niewielkiej liczby decyzji i działa�. Projekty te nie wymagaj� podejmowania 
działa� ciagłych po zako�czeniu ich realizacji. Nale�� do nich m.in. projekty infrastrukturalne.  

„ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Ł ukowskiego”  obejmuje równie� projekty bardziej 
kompleksowe, które wymagaj� podejmowania okresowych działa� o charakterze ci�głym po 
zako�czeniu realizacji zada� obj�tych programem. Ocena skuteczno�ci tych projektów b�dzie 
mo�liwa dopiero z pewnej perspektywy czasowej. Do projektów tych nale�y m.in. projekt 
zakładaj�cy uruchomienie Funduszu Por�cze� Kredytowych oraz projekt przewiduj�cy utworzenie 
inkubatora przedsi�biorczo�ci. 

 

3.1 Harmonogram prac 

Przewidywany w ramach „ Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ł ukowskiego”  harmonogram 
prac, przedstawiony w tabeli nr 49, wynika z przypisania poszczególnych projektów podokresom 
programowania UE oraz mo�liwo�ci ich realizacji przez poszczególne jednostki.  

Tabela nr 49. 

Projekty przewidziane do 
realizacji  

w latach 2004-2013 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Budowa i modernizacja 
dróg powiatu 
łukowskiego 

          

2. Rozbudowa i 
modernizacja 
infrastruktury 
informatycznej powiatu 
łukowskiego 

          

3. Utworzenie lokalnej 
bazy danych 
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Projekty przewidziane do 
realizacji  

w latach 2004-2013 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

4. Ochrona wód 
powierzchniowych 
powiatu łukowskiego 

          

5. System segregacji i 
recyclingu odpadów w 
powiecie łukowskim 

          

6. Uruchomienie Funduszu 
Por�cze� Kredytowych 

          

7. Utworzenie inkubatora 
przedsi�biorczo�ci 

          

8. Rozbudowa I LO w 
Ł ukowie 

          

9. Budowa szkoły 
specjalnej w Ł ukowie 

          

10. Utworzenie centrum 
rehabilitacyjno-
opieku�czego w 
Ł ukowie 

          

11. Utworzenie Centrum 
Kultury 
Sienkiewiczowskiej w 
Woli Okrzejskiej  

          

12. Program 
przeciwdziałania 
wadom postawy 
powiecie łukowskim 

          

13. Utworzenie Centrum 
Integracji i Aktywizacji 
Społecznej w Ł ukowie 

          

 

3.2 �ródło: Opracowanie własne. 

 

 - realizacja zada� obj�tych projektem 

  

 - działania ci�głe (po zako�czeniu realizacji projektu) 
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3.3 Identyfikacja podstawowych problemów rozwoju 

3.3.1 Uwarunkowania szczególne 
 

Na podstawie „ Diagnozy i projekcji sytuacji społeczno-ekonomicznej powiatu 
łukowskiego” , mo�na wyodr�bni� dwana�cie podstawowych problemów, których rozwi�zanie 
powinno sta� si� celem dla powiatu na najbli�sze lata. 

Uwagi, zawarte w opisach problemów, nie stanowi� podsumowania przeprowadzonej 
diagnozy, gdy� nie zawieraj� elementów uznanych za pozytywne. Autorzy rozmy�lnie wskazali 
jedynie te elementy, które ocenia si� negatywnie. Mo�na, zatem przyj��, i� sfery �ycia powiatu 
niewskazane w niniejszym rozdziale nie powinny stanowi� istotnej bariery rozwojowej. 

Poni�ej zebrano główne problemy rozwoju powiatu łukowskiego. Skoncentrowano si� na 
sferach, które s� charakterystyczne i wyró�niaj� powiat łukowski na tle regionu. 

1. W powiecie łukowskim prognozuje si� spadek ogólnej liczby ludno�ci. B�dzie on szedł w parze 
z do�� niekorzystn� zmian� struktur� wiekowej ludno�ci. Nast�pi wzrost liczy osób w wieku 
poprodukcyjnym, przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu liczebno�ci grupy osób w wieku 
przedprodukcyjnym. Udział grupy produkcyjnej wzro�nie jedynie przej�ciowo, po czym 
zacznie si� zmniejsza�.  

2. Niskiemu przyrostowi naturalnemu w powiecie towarzyszy wysokie ujemne saldo migracji. 
Powiat plasuje si� na przedostatnim miejscu w województwie, je�li chodzi o napływ ludno�ci. 
Wi�kszy odpływ ludno�ci odnotowano jedynie w powiecie hrubieszowskim.  

3. Stopa bezrobocia w powiecie jest porównywalna do stopy bezrobocia w województwie i ni�sza 
ni� w kraju. Niepokoj�cy jest jednak fakt, �e jedynie 9,5% ogółu bezrobotnych posiada prawo 
do zasiłku.  

4. Blisko 67% ogółu bezrobotnych w powiecie zamieszkuje obszary wiejskie, co wskazuje na 
szczególne zubo�enie �rodowiska rolniczego i potrzeb� poszukiwania nowych mo�liwo�ci 
zatrudnienia w rolnictwie.  

5. Najliczniejsz� grup� bezrobotnych stanowi� osoby młode, maj�ce poni�ej 24 lat. Grupa ta 
wła�nie wchodzi na rynek pracy, a zatem przewa�nie nie posiada do�wiadczenia. Pozytywnym 
faktem jest znikomy odsetek w strukturze bezrobotnych osób posiadaj�cych 55 i wi�cej lat.  

6. Najwy�szy odsetek  bezrobotnych w powiecie stanowi� osoby z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym, a nast�pnie z wykształceniem podstawowym i bez wykształcenia. Najmniej liczn� 
grup� bezrobotnych, podobnie jak w województwie i kraju, stanowi� osoby z wykształceniem 
wy�szym. Rosn�ce wymagania pracodawców wskazuj� na potrzeb� aktywizowania 
bezrobotnych posiadaj�cych niewystarczaj�ce kwalifikacje zawodowe, m.in. poprzez 
organizowanie szkole� podnosz�cych kwalifikacje zawodowe oraz pozwalaj�cych zdoby� 
nowe umiej�tno�ci.  
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7. Prawie 54% osób bezrobotnych w powiecie pozostaje bez pracy dłu�ej ni� 12 miesi�cy, w tym 
ok. 36% - ponad 24 miesi�ce. Jest to zjawisko szczególnie niepokoj�ce, bowiem im dłu�sza 
przerwa w zatrudnieniu, tym mniejsze szanse na reintegracj� z rynkiem pracy.  

8. Niektóre profile kształcenia proponowane przez szkoły ponadgimnazjalne w powiecie nie 
odpowiadaj� potrzebom lokalnego rynku pracy. �wiadczy o tym fakt, �e ich absolwenci s� 
licznie reprezentowani w�ród osób bezrobotnych.  Wynika st�d potrzeba dokonania zmian w 
programach nauczania szkół ponadgimnazjalnych, w celu ograniczenia liczebno�ci grup 
zawodowych, które nie maj� perspektyw zatrudnienia w najbli�szych latach. 

9. A� 89 % podmiotów gospodarczych prowadziło działalno�� w formie zakładów osób 
fizycznych i spółek cywilnych. Status spółek prawa handlowego posiadało 1,8 % ogółu 
podmiotów gospodarczych, za� spółdzielni – 0,7%.  S� to w wi�kszo�ci firmy małe, o niskim 
zatrudnieniu i podatne na wahania koniunktury. 

10. Przeci�tne gospodarstwo rolne w powiecie posiada powierzchni� 6,3 ha. Cho� jest to wi�cej ni� 
w województwie lubelskim (5,9 ha), to i tak rozdrobnienie gospodarstw jest powa�nym 
problemem. Produkcja rolna charakteryzuje si� nisk� rentowno�ci�, co przekłada si� na zł� 
sytuacj� ekonomiczn� rolników. Wst�pienie Polski do UE daje nadziej� na popraw� tej 
sytuacji. 

11. Eksploatowane oczyszczalnie w wi�kszo�ci zaliczy� nale�� do oczyszczalni o �redniej i małej 
wielko�ci ze wzgl�du na przepustowo��. Nale�y zbudowa� szereg oczyszczalni �cieków i 
oczyszczalni przydomowych. To oraz zwi�kszenie stopnia skanalizowania powiatu jest 
warunkiem zwi�kszenia atrakcyjno�ci turystycznej powiatu oraz podniesienia jako�ci �ycia 
mieszka�ców. 

12. Stan techniczny dróg powiatowych jest słaby. Istniej�ce powierzchnie bitumiczne s� 
zniszczone, a 10% dróg powiatowych jest nieutwardzona. Brak jest wystarczaj�cej liczby 
ci�gów pieszych i rowerowych, co wpływa negatywnie na bezpiecze�stwo mieszka�ców na 
drogach, w tym dzieci i młodzie�y szkolnej oraz na pogorszenie warunków do prowadzenie 
działalno�ci gospodarczej w niektórych obszarach. 
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3.3.2 Analiza SWOT 

CZYNNIKI WEWN�TRZNE CZYNNIKI ZEWN�TRZNE 

Silne strony Szanse 

� Korzystne poło�enie powiatu w pobli�u 
wschodniej granicy UE 

� Dobrze rozwini�te szkolnictwo 
ponadgimnazjalne 

� Funkcjonowanie O�rodka Dydaktyczno-
Konferencyjny Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego w Ł ukowie oraz Wy�szej 
Szkoły Biznesu i Administracji 

� Powstanie na terenie województwa rynku 
giełdowego i hurtowego, zwłaszcza dla 
produkcji rolniczej 

� Korzystne warunki dla nawi�zywania 
współpracy z Ukrain�, Białorusi� i Rosj� 

� Rozwini�ta sie� drobnych zakładów 
obuwniczych, konfekcyjnych, mi�snych 

� Produkcja �ywno�ci metodami 
naturalnymi 

� Obecno�� licznych obiektów 
zabytkowych i kulturalnych 

� Funkcjonowanie na terenie powiatu 
o�rodków wypoczynkowo-rekreacyjnych 
w Ł ukowie i Stoczku Ł ukowskim 

� Du�e mo�liwo�ci rozwoju agroturystyki 

� Dost�pno�� kwalifikowanej siły roboczej 

� Mało zdegradowane i przekształcone 
�rodowisko przyrodnicze 

� Dobry stan lasów, szczególnie 
pa�stwowych, stwarzaj�cych dobre 
warunki do budowy �cie�ek rowerowych i 
małych o�rodków wypoczynkowych 

� Du�e tradycje r�kodzieła ludowego 

� S�siedztwo granicy wschodniej 

� Perspektywa budowy lotniska 
pasa�erskiego i towarowego w Białej 
Podlaskiej i Nied�wiadzie 

� Zwi�kszenie liczby gospodarstw rolnych 
specjalizuj�cych si� w ekologicznej 
produkcji �ywno�ci 

� Rozwój przemysłu rolno-spo�ywczego 
bazuj�cego na �ywno�ci ekologicznej 

� Zrzeszanie rolników indywidualnych w 
grupy producentów rolnych 

� Rozwój funkcji agroturystycznej 
gospodarstw rolnych 

� Wykorzystanie �ródeł energii odnawialnej 
w rolnictwie, w szczególno�ci energii 
biomasy  

� Poprawa struktury obszarowej 
gospodarstw rolnych 

� Rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej 

� Mo�liwo�� współfinansowania 
przedsi�wzi�� rozwojowych 
podejmowanych na terenie powiatu ze 
�rodków strukturalnych UE 
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(tkactwo, garncarstwo, kowalstwo) 

� Systematyczne polepszanie bazy 
sportowej, m.in. poprzez budow� sal 
gimnastycznych 

� Dost�pno�� wolnych terenów 
inwestycyjnych 

� Zaplecze surowcowe dla przemysłu rolno-
spo�ywczego 

� Dostatecznie rozwini�ta baza 
dydaktyczno-sportowa szkół powiatowych 

Słabe strony Zagro�enia 

� Wysokie ujemne saldo migracji w 
powiecie 

� Bezrobocie, wynikaj�ce m.in. z 
restrukturyzacji i zamykania zakładów 
pracy 

� Znaczne rozbie�no�ci w pokryciu 
poszczególnych gmin sieci� wodoci�gow� 
i kanalizacyjn�  

 
� Niewystarczaj�ca liczba oczyszczalni 
�cieków  

 
� Niewystarczaj�ca liczba składowisk 

odpadów komunalnych 
 
� Problem z segregacj� odpadów na 

składowiskach, prowadzon� w w�skim 
zakresie i nie obejmuj�c� wszystkich 
mieszka�ców powiatu 

 
� Niezadowalaj�cy stan dróg 

przebiegaj�cych przez teren powiatu 
 

� Obecny deficyt bud�etowy powiatu  

� Rozdrobnione gospodarstwa rolne 

� Mało urodzajne gleby 

� Niedostateczna promocja powiatu pod 
wzgl�dem gospodarczym i turystycznym 

� Znaczne zubo�enie ludno�ci zamieszkałej 
na obszarach wiejskich 

� Niekorzystne prognozy demograficzne – 
zagro�enie depopulacj� 

� Odpływ wykształconej młodzie�y z terenu 
powiatu 

� Brak wystarczaj�cych zach�t dla 
inwestorów zewn�trznych, skłaniaj�cych 
do podj�cia działalno�ci gospodarczej na 
terenie powiatu 

� Brak dostatecznej wiedzy dotycz�cej 
mo�liwo�ci korzystania z funduszy 
pomocowych UE w�ród przedsi�biorców i 
rolników 

� Ograniczenia w wymianie handlowej ze 
Wschodem zwi�zane z akcesja Polski do 
UE 

� Niewystarczaj�ca ilo�� bada� 
monitoringowych �rodowiska 
przeprowadzanych na terenie powiatu  
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3.4 Analiza Benchmarking'u (Kluczowe Czynniki Sukcesu) 

 

Pozycjonowanie to metoda niezwykle popularna w rozwini�tych krajach zachodnich. 
Systematycznie równie� zdobywa tak�e uznanie w Polsce. Analiza opiera si� na dwóch 
podstawowych czynno�ciach: wyznaczaniu tzw. kluczowych czynników sukcesu oraz 
pozycjonowaniu tych czynników w stosunku do osi�gni�� innych, konkurencyjnych powiatów. W 
efekcie powstaje wykres pozycjonowania pozwalaj�cy na okre�lenie pozycji powiatu w odniesieniu 
do innych porównywalnych powiatów.  

Z technicznego punktu widzenia, nale�y wyró�ni� trzy etapy pozycjonowania: 

(1) Pierwszym etapem jest wyselekcjonowanie czynników, które sprawiaj�, i� jaki� powiat, w 
zakresie danego obszaru problemowego, odnosi sukces. Wybór jest dokonywany niezale�nie 
przez wszystkich uczestników badania. Kilka czynników (w naszym przypadku maksymalnie 
6), drog� consensusu, zostaje uznanych za Kluczowe Czynniki Sukcesu.  

(2) W drugim etapie wyznaczone Kluczowe Czynniki Sukcesu s� hierarchizowane od 
najwa�niejszego do stosunkowo najmniej wa�nego.  

(3) Ostatni etap analizy to okre�lenie, jak silne s� wyznaczone Kluczowe Czynniki Sukcesu (w 
badanym powiecie), w stosunku do najlepiej rozwini�tych, porównywalnych powiatów. 
Pozycjonowanie odbywa si� za pomoc� porównywania podstawowych charakterystyk.  

W trakcie prac zespołu ekspertów wyznaczono Kluczowe Czynniki Sukcesu dla powiatu 
łukowskiego. Uznano, i� kluczowe znaczenie maj� (w kolejno�ci hierarchicznej):  

1. Poło�enie geograficzne i poł�czenia komunikacyjne 

2. Dost�pno�� odpowiedniej infrastruktury technicznej 

3. Blisko�� rynków zbytu 

4. Klimat wobec inwestorów 

5. Atrakcyjno�� turystyczno-rekreacyjna 

W nast�pnej kolejno�ci dokonano krytycznej oceny pozycji powiatu łukowskiego w 
zakresie wymienionych czynników w porównaniu do innego, podobnego powiatu 
(konkurencyjnego dla powiatu łukowskiego).  

Poło�enie geograficzne i poł�czenia komunikacyjne oceniono na poziomie „ +1” . Dobre 
poł�czenia drogowe (w pobli�u tras mi�dzynarodowych Gda�sk - Hrebenne - Odessa oraz Berlin - 
Warszawa - Moskwa) zdecydowanie wpływaj� na mo�liwo�ci logistyczne przedsi�biorców. 
Niewielka jest odległo�� od Warszawy, niestety znacznie dalej jest od pozostałych o�rodków 
gospodarczych i zachodniej granicy, brak autostrady wpływaj� negatywnie m.in. na mo�liwo�� 
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zbytu płodów rolnych i produktów przemysłowych, nie pozwalaj�c na przyznanie powiatowi 
maksymalnej liczby punktów. Jednocze�nie poło�enie takie jest korzystne dla rozwoju turystyki. 

Dost�pno�� odpowiedniej infrastruktury technicznej – drogi, media oceniono na „ 0” . Stan 
dróg w powiecie nie odbiega znacz�co od stanu dróg ogólnie w Polsce. Stan uzbrojenia terenu 
pozostawia wiele do �yczenia, szczególnie na obszarach wiejskich i póki zaplanowane inwestycje 
nie zostan� zrealizowane, b�dzie wpływa� negatywnie na mo�liwo�� podj�cia i prowadzenia 
działalno�ci gospodarczej. Dobra sytuacja pod tym wzgl�dem panuje w gminie miejskiej Ł uków. 

Blisko�� rynków zbytu została oceniona pozytywnie (+1 1/2). Poł�czenia komunikacyjne s� 
korzystne (w tym kolejowe), blisko st�d do wielkiego rynku aglomeracji warszawskiej, Lublina. 

Klimat wobec inwestorów - kolejny czynnik sukcesu – oceniony został na poziomie 
porównywalnym w stosunku do innych powiatów (ocena 0). Działa Agencja Rozwoju Lokalnego, 
jednak brak jest prawdziwej konkurencji w ofercie lokalnych banków dotycz�cej finansowania 
działalno�ci gospodarczej, a wiele lokalnych firm nie mo�e sprosta� formalnym wymaganiom 
stawianym przez banki potencjalnym kredytobiorcom. 

Atrakcyjno�� turystyczno-rekreacyjna oceniona została na poziomie nieznacznie ni�szym 
ni� innych konkurencyjnych powiatów (-1). Brak jest nowoczesnej i atrakcyjnej infrastruktury 
turystycznej (obiekty noclegowe, o�rodki rekreacyjno - sportowe), a walory turystycznej pozostaj� 
szerzej poza powiatem nie znane. 

W wyniku przeprowadzonej analizy otrzymano obraz pozycji powiatu łukowskiego w 
zakresie kluczowych czynników sukcesu, prezentowany na rysunku 16.  

Rysunek nr 16. 

Wynik gorszy Wynik lepszy Znaczenie Kluczowe czynniki sukcesu 
-2 -1 1 2 

•Poło�enie geograficzne i poł�czenia 
komunikacyjne  

    

•Dost�pno�� odpowiedniej infrastruktury 
technicznej – drogi, media 

    

• Blisko�� rynków zbytu 
    

•Klimat wobec inwestorów 
    

 

• Atrakcyjno�� turystyczno-rekreacyjna 
    

�ródło: Opracowanie własne. 

Konsultanci ocenili sytuacj� w powiecie przewa�nie jako porównywaln� do innych 
powiatów, nie u�yto ocen +/-2, czyli nie oceniono powiatu w wybranych obszarów jako 
zdecydowanie mniej lub bardziej konkurencyjnego.  



Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Łukowskiego 

Uniconsult str. 83 
 

Jak wynika z rysunku benchmarking'u, sytuacja powiatu w zakresie jednego czynnika 
sukcesu jest gorsza, a innych dwóch - lepsza ni� konkurencyjnych powiatów. Odno�nie 
pozostałych czynników sytuacja jest taka sama jak gdzie indziej. Powy�sze wyniki stanowi� b�d� 
podstawowy punkt wyj�cia do okre�lenie ogólnych kierunków rozwoju powiatu. 

3.5  Strategia działa� w obliczu problemów zdefiniowanych w „ Diagnozie i projekcji 
sytuacji społeczno-ekonomicznej powiatu łukowskiego”   

Opracowana przez firm� Uniconsult we współpracy ze społeczno�ci� lokaln� oraz władzami 
„ Diagnoza i projekcja sytuacji społeczno – ekonomicznej powiatu łukowskiego”  prezentuje obecne 
uwarunkowania tego terenu. Jest to dokument charakteryzuj�cy najwa�niejsze dziedziny �ycia 
gospodarczego i społecznego. Dzi�ki niej mo�liwe jest wyselekcjonowanie najistotniejszych 
obszarów problemowych powiatu łukowskiego. S� to przedstawione poni�ej hasła, uj�te na li�cie, 
jako podstawowe problemy powiatu.   

3.5.1 Podstawowe problemy powiatu 

 Lista najistotniejszych problemów powiatu łukowskiego, wyselekcjonowanych po dokonaniu 
analizy „ Diagnoza i projekcja sytuacji społeczno – ekonomicznej powiatu”  obejmuje: 

• bezrobocie 

• system edukacyjny niedostosowany do potrzeb rynku pracy 

• negatywne nastroje społeczne 

• ubogie zaplecze instytucjonalno-finansowe wspieraj�ce przedsi�biorczo�� 

• stan sieci wodoci�gowej i kanalizacyjnej 

• niedostateczna liczba oczyszczalni �cieków 

• niezadowalaj�cy stan gospodarki odpadami  

• stan infrastruktury drogowej 

• niewykorzystany potencjał turystyczny powiatu 

Przedstawiona lista podstawowych problemów powiatu łukowskiego, po skonfrontowaniu z 
celami strategicznymi stoj�cymi przed powiatem, stała si� podstaw� do opracowania projektów, 
które maj� by� realizowane na drodze do osi�gni�cia celów strategicznych.   

 

3.5.2 Ogólne zało�enia kierunków rozwoju 

Osi� kierunków rozwoju powiatu łukowskiego jest jego misja, zapisana w „ Strategii 
rozwoju powiatu łukowskiego” . Misja wyznacza, w sposób najbardziej ogólny, kierunek dalszych 
działa�. Jej wykonanie prowadzi� b�dzie do realizacji dalekosi��nej wizji powiatu. Misja stanowi 
zarazem nadrz�dny cel strategii powiatu łukowskiego. 

Misja jest zwi�złym opisem docelowego, oczekiwanego stanu i zakresu funkcji spełnianych 
przez powiat wobec jego mieszka�ców i otoczenia. Stan opisywany w misji ma charakter idealny, a 
jego osi�gni�cie powinno by� zasadniczym celem wszelkich działa� podejmowanych przez 
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społeczno�� powiatu i jego władze. Zgodnie z powy�szym postulatem, wszystkie cele operacyjne 
odwoływa� si� b�d� do zadeklarowanej misji – nadrz�dnego celu strategicznego.  

Misja powiatu łukowskiego: 

Zapewnienie atrakcyjno�ci naszego powiatu, stworzenie trwałych podstaw rozwoju 
gospodarczego w oparciu o istniej�ce zasoby ludzkie i materialne. 

 W wyniku procesu planowania strategicznego rozwoju powiatu łukowskiego 
zdefiniowanych zostało dziewi�� celów operacyjnych. Ka�dy z nich wpisuje si� w dalekosi��n� 
wizj� rozwojow� powiatu, scharakteryzowan� przez przedstawion� wcze�niej misj�. Sformułowane 
cele operacyjne to: 

1. Zmiany i rozwój struktury agrarnej na wsi. Tworzenie warunków do restrukturyzacji 

2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej, komunikacyjnej i 
teleinformatycznej. 

3. Poprawa kondycji ekonomicznej �rodowiska przyrodniczego. 

4. Rozwój bazy turystycznej i sportowej. 

5. Działania na rzecz powi�kszenia rynków zbytu, szczególnie dla przemysłu lekkiego i 
rolnictwa. 

6. Podnoszenie standardów wykształcenia. Zwi�kszenie dost�pu do dóbr kultury. 

7. Poprawa dost�pno�ci i jako�ci usług zdrowotnych. Tworzenie �rodowiskowych form 
pomocy społecznej. 

8. Poprawa ładu przestrzennego. 

9. Poprawa bezpiecze�stwa mieszka�ców powiatu.  

Podsumowuj�c tre�� i znaczenie zdefiniowanych celów operacyjnych, powiedzie� mo�na, 
�e ich realizacja prowadzi� ma do wykształcenia si� wyrazistego wizerunku powiatu, jako 
jednostki terytorialnej charakteryzuj�cej si� zrównowa�onym rozwojem, a w rezultacie 
nowoczesnej i konkurencyjnej we wszystkich najwa�niejszych aspektach społeczno - 
gospodarczych. Przedstawione cele operacyjne wyznaczaj� tym samym najwa�niejsze wyzwania 
rozwojowe stoj�ce przed powiatem.   
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4 Powi�zanie projektów z celami strategicznymi innych dokumentów dotycz�cych rozwoju 

4.1 Powi�zanie projektów z celami opisanymi w Strategii Województwa Lubelskiego 

Zarówno misja – nadrz�dny cel strategiczny powiatu łukowskiego, zdefiniowane dla 
powiatu cele operacyjne, jak równie� projekty dla niego opracowane pozostaj� w zgodzie i �cisłym 
zawi�zku zarówno z celem generalnym, jak i z celami strategicznymi rozwoju województwa 
lubelskiego. 

Cel generalny Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego: 

Osi�ganie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez wykorzystanie geograficznego 
poło�enia regionu jako platformy współpracy krajów Europy Wschodniej i Zachodniej 

Cele strategiczne: 

� Rozwój gospodarczy – infrastruktura ekonomiczna, 

� Rozwój obszarów wiejskich, 

� Zatrudnienie i rozwój zasobów ludzkich, 

� Nauka i szkolnictwo wy�sze, 

� Turystyka, 

� Kultura i dziedzictwo narodowe, 

� Ochrona �rodowiska, 

� Rozwój dróg i komunikacji, 

� Rozwój energetyki, 

� Współpraca transgraniczna, 

� Instytucjonalne przygotowanie regionu do integracji z Unia Europejsk�, 

� Rozwój regionalny i lokalny, 

� Marketing regionalny. 
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4.2 Zgodno�	 poszczególnych celów z priorytetami rozwoju gospodarki narodowej i 
regionalnej 

Wytyczone cele operacyjne dla powiatu łukowskiego znajduj� odzwierciedlenie w wielu 
dokumentach, wyznaczaj�cych kierunki rozwoju gospodarki narodowej oraz s� zgodne z 
zało�eniami polityki regionalnej zawartymi w nast�puj�cych dokumentach i plany: 

1. „ Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006”  - dokument przyj�ty przez Rad� Ministrów w dniu 
14 stycznia 2003 r. 

2. „ Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich na lata 2004 - 2006”  -
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, luty 2004 r. 

3. „ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006” - Ministerstwo 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, stycze� 2004 r. 

4. „ Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost konkurencyjno�ci gospodarki lata 2004-2006”  - 
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, luty 2004 r. 

5. „ Kierunki działa� Rz�du wobec małych i �rednich przedsi�biorstw od 2003 do 2006 roku”  
– Ministerstwo Gospodarki, pa�dziernik 2002 r. 

6. „ Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego.”
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Cele operacyjne/projekty: Zgodno�	 na poziomie centralnym                                             (wybrane 
działania): 

Zgodno�	 z zało�eniami strategii 
wojewódzkiej: 

 Priorytet 2. Bezpo�rednie wsparcie przedsi�biorstw: 
- Działanie 2.1.Wzrost konkurencyjno�ci MSP poprzez doradztwo 
- Działanie 2.2. Wsparcie konkurencyjno�ci produktowej i 

technologicznej przedsi�biorstw 
- Działanie 2.3. Wzrost konkurencyjno�ci MSP  poprzez inwestycje 
- Działanie 2.4. Wsparcie dla przedsi�wzi�� w zakresie dostosowania 

przedsi�biorstw  do wymogów ochrony �rodowiska 
 
„ ZPORR”  
Priorytet 3. Rozwój lokalny:  
- Działanie 3.4. Mikroprzedsi�biorstwa 

 

6. Podnoszenie standardów 
wykształcenia. Zwi�kszenie dost�pu 
do dóbr kultury 

Projekty: 

• Rozbudowa I LO w Ł ukowie 

• Budowa szkoły specjalnej w Ł ukowie 

• Utworzenie Centrum Kultury 
Sienkiewiczowskiej w Woli Okrzejskiej  

 

 

Narodowy Plan Rozwoju (osie rozwoju): 
–      Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia 
 
"SPO Rozwój Zasobów Ludzkich" 
Priorytet 2. Rozwój społecze�stwa opartego na wiedzy: 
-      Działanie 2.2. Podniesienie jako�ci edukacji w odniesieniu do potrzeb 

rynku pracy 
-       Działanie 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 
 
„ ZPORR”  
Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słu��cej 
wzmacnianiu konkurencyjno�ci regionów  
-     Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury 
 
Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach: 
- Działanie 2.1. Rozwój umiej�tno�ci powi�zany z potrzebami 

Priorytet: Rozwój systemu 
przygotowania kadr 

Priorytet: Ochrona i pomna�anie 
dziedzictwa kulturowego oraz jego 
wykorzystanie dla harmonijnego 
rozwoju społecznego 
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Cele operacyjne/projekty: Zgodno�	 na poziomie centralnym                                             (wybrane 
działania): 

Zgodno�	 z zało�eniami strategii 
wojewódzkiej: 

regionalnego rynku pracy i mo�liwo�ci kształcenia ustawicznego w 
regionie 

- Działanie 2.2. Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy 
stypendialne 

- Działanie 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodz�cych z rolnictwa 
- Działanie 2.5. Promocja przedsi�biorczo�ci 
 

7. Poprawa dost�pno�ci i jako�ci usług 
zdrowotnych. Tworzenie 
�rodowiskowych form pomocy 
społecznej. 

Projekty: 

• Utworzenie centrum rehabilitacyjnego w 
Ł ukowie 

• Program przeciwdziałania wadom 
postawy powiecie łukowskim 

• Utworzenie Centrum Integracji i 
Aktywizacji Społecznej w Ł ukowie 

Narodowy Plan Rozwoju (osie rozwoju): 

–      Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie 
marginalizacji niektórych obszarów 

 
„ ZPORR”  
Priorytet 1. Rozwój lokalny 
-     Działania 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna 
 
"SPO Rozwój Zasobów Ludzkich" 
Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i 
społecznej: 
- Działanie 1.2. Perspektywy dla młodzie�y 
- Działanie 1.3. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia  

 

Priorytet: Tworzenie kompleksowych 
systemów infrastruktury ekonomicznej 

8. Poprawa ładu przestrzennego 

Projekty: - 

Narodowy Plan Rozwoju (osie rozwoju): 
–     Tworzenie warunków dla zwi�kszania poziomu inwestycji, 
       promowanie zrównowa�onego rozwoju i spójno�ci przestrzennej 

 

„ ZPORR”  
Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słu��cej 

Priorytet: Tworzenie kompleksowych 
systemów infrastruktury ekonomicznej 
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Cele operacyjne/projekty: Zgodno�	 na poziomie centralnym                                             (wybrane 
działania): 

Zgodno�	 z zało�eniami strategii 
wojewódzkiej: 

wzmacnianiu konkurencyjno�ci regionów 
-      Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu 
       transportowego 

9. Poprawa bezpiecze�stwa 
mieszka�ców powiatu 

Projekty: - 

Narodowy Plan Rozwoju (osie rozwoju): 
–      Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie 

marginalizacji niektórych obszarów 
 
„ ZPORR”  

Priorytet 3. Rozwój lokalny.  

-       Działanie 3.1. Obszary wiejskie 

Priorytet: Tworzenie kompleksowych 
systemów infrastruktury ekonomicznej 
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8 System wdra�ania projektu 
 

Ka�dy projekt zwykle przechodzi szereg faz, b�d� etapów. Ka�dy wynika z poprzedniego 
etapu, jest jego naturalnym nast�pstwem, a jednocze�nie punktem wyj�cia do nast�pnego etapu. 
Poni�ej przedstawiono wszystkie etapy powstawania i przebiegu projektu ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na proces wdra�ania (w tym rozdziale) oraz na monitoring i ewaluacj� (w 
nast�pnym). 

8.1 Zdefiniowanie projektu  

Zdefiniowanie pomysłu jest punktem wyj�cia do ka�dego projektu. Główne zadanie na tym 
etapie polega na zdefiniowaniu „ problemu”  (np.: dlaczego mamy podejmowa� działania?) i 
okre�leniu wielu alternatywnych sposobów rozwi�zania go. 

Najwa�niejsze pytania, jakie mo�emy sobie zada� dla ułatwienia to: 

• Co chcemy osi�gn��? 

• Jakich rezultatów ko�cowych si� spodziewamy? 

• W jaki sposób osi�gn�� te rezultaty? 

• Jakie s� zało�enia? 

• Jakie widzimy rozwi�zania alternatywne? 

• Ile to b�dzie kosztowa�? 

• Kto b�dzie finansował? 

Definiowanie projektu owocuje zwykle powstaniem krótkiego dokumentu, który b�dzie 
pierwszym (ogólnym) opisem projektu. 

8.2 Przygotowanie projektu  

Zakres prac podejmowanych w ramach przygotowania projektu, zale�y w du�ej mierze od 
jego zło�ono�ci i skali wielko�ci, jak równie� od tego, kto mógłby projekt sfinansowa�. Procedury 
post�powania, jakie nale�y rozpocz��, i wymagania cz�sto b�d� dyktowane przez potencjalnego 
fundatora.  

Na tym etapie, wyłania si� zazwyczaj konkretne opracowanie. Dobre opracowanie b�dzie 
prób� odpowiedzi na pytania, jakie prawdopodobnie padn� w momencie oceny projektu, i 
dostarczy wymaganych informacji.  
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8.3 Ocena projektu  

Przy małym projekcie, jest to z reguły proste sprawdzenie czy projekt realizuje cele, jakie 
stawia sobie fundator, czy ma sens i czy przyniesie oczekiwane efekty. 

Przy wi�kszych projektach, ocena b�dzie oznacza� szeroko zakrojone działania 
sprawdzaj�ce projekt od strony organizacyjnej, finansowej, instytucjonalnej, czy skutków 
gospodarczych, społecznych, �rodowiskowych. Wyniki oceny mo�na zawrze� w „ Raporcie o 
wynikach oceny”  lub „ Raporcie o koncepcji projektu” . Sprawy najistotniejsze dla projektu zostan� 
w nim omówione odpowiednio szczegółowo. 

Podstawowe pytania, jakie nale�y postawi� sobie w ramach oceny projektu to: Czy projekt 
si� uda? Czy doprowadzi do realizacji zakładanych celów? Czy projekt przyczyni si� do realizacji 
celów polityki pa�stwowej b�d� regionalnej? 

8.4 Finansowanie / Negocjacje dot. projektu  

Przy małych projektach, oznacza to zatwierdzenie bud�etu projektu, i je�li to konieczne, 
takich elementów jak harmonogram realizacji, skład zespołów, itp. Przy wi�kszych projektach, 
nale�y dopełni� zło�onych procedur negocjacyjnych. Strony kontraktu bior� udział w negocjacjach, 
gdzie ustalaj� szczegółowe wymogi wdra�ania. Po osi�gni�ciu porozumienia do dokumentu 
doł�cza si� zobowi�zania prawne. Nast�pnie, dokument zostaje przekazany do zatwierdzenia 
zarz�dowi instytucji finansuj�cej. 

Dla wszystkich projektów ustala si� zasady monitoringu / �ledzenia przebiegu  
i ewaluacji. 

8.5 Wdra�anie i �ledzenie procesu wdra�ania projektu  

Post�p prac monitorowany jest w odniesieniu do zakładanych metod realizacji oraz 
harmonogramu. W ramach �ledzenia realizacja projektu kontrolowana jest zarówno pod wzgl�dem 
finansowym, jak i poza-finansowym – wykorzystanie �rodków, efektywno�� działa� i osi�ganych 
rezultatów, ocena post�pów  w zakresie realizacji zakładanych celów projektu. 

O sposobach wdra�ania projektu, i przebiegu monitorowania nale�y my�le� ju� na etapie 
przygotowania projektu. Przy zarz�dzaniu projektem korzysta si� z niektórych dokumentów 
sporz�dzanych w fazie przygotowania projektu np.: wykresów i harmonogramów wdra�ania. 
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8.6 Ewaluacja projektu  

Ju� na pocz�tku fazy opracowywania projektu trzeba zastanowi� si� nad metod� ewaluacji 
projektu 

Projekt jest zwykle oceniany z punktu widzenia realizacji stawianych przed nim celów i 
tego: 

� Czy udało si� zrealizowa� cele projektu? 

� Czy zostały one zrealizowane dobrze i przy rozs�dnym gospodarowaniu �rodkami? oraz 

� Co projekt pozostawi po sobie? 

 Ewaluacj� przeprowadza si� w okre�lonych fazach cyklu projektu. Cz�sto: 

� przed rozpocz�ciem projektu - ewaluacja wyj�ciowa – ewaluacja prawdopodobnych 
osi�gni��, 

� w połowie realizacji tzw.: ewaluacja na półmetku, lub w innych wa�nych fazach, 

� na zako�czenie wdra�ania, tzw.: ko�cowa, 

� po upływie okre�lonego okresu czasu od zako�czenia, w celu ewaluacji skutków odległych 
(długofalowych) – znana jako ewaluacja skutków odległych. 

Wa�nym celem ewaluacji jest przekazanie informacji zwrotnej fundatorom  
i sponsorom projektu. Ewaluacja cz�sto prowadzi do zdefiniowania nowych projektów. 

Ka�dy z projektów jest wdra�any według zasad i zgodnie z harmonogramem zapisanym w 
karcie projektowej. Jednocze�nie poprzez system monitoringu (opisany w nast�pnym rozdziale) 
dokonuje si� okresowych kontroli, maj�cych zapewni� wykonanie go zgodnie z planem. 

Za nadzór nad prawidłow� realizacj� poszczególnych działa� projektu odpowiedzialna jest 
jednostka koordynuj�ca wyznaczona w karcie projektowej. Do niej nale�y kontrola prawidłowo�ci 
prac bie��cych zwi�zanych z wdra�aniem projektu. W szczególno�ci nale�y weryfikowa�: 

� terminy realizacji etapów projektu, 

� stron� finansow� projektu, 

� efektywno�� działa�. 

Do zada� wyznaczonej jednostki nale�y tak�e wykonywanie działa� organizacyjnych takich 
jak np. ogłaszanie przetargów, prowadzenie negocjacji i inne działania zwi�zane z realizacj� 
poszczególnych komponentów projektu. 
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Jednostka wdra�aj�ca odpowiedzialna jest równie� za wypełnianie zamieszczonej w 
nast�pnym rozdziale karty realizacji projektu i jako najbardziej kompetentna za propozycje zmian 
w nim.  
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9 Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej 

Monitoring i ocena „ Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ł ukowskiego”  polega na 
dokonywaniu okresowej oceny stopnia realizacji działa� zapisanych w dokumencie strategicznym i 
wprowadzaniu modyfikacji zgodnie ze zmieniaj�cymi si� uwarunkowaniami zewn�trznymi i 
wewn�trznymi wpływaj�cymi na rozwój społeczny i gospodarczy powiatu. Do monitoringu i oceny 
(ewaluacji) „ Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ł ukowskiego”  zobowi�zuje si� Starostwo 
Powiatowe w Ł ukowie. Do zada� z tym zwi�zanych wyznacza si� jednostki koordynuj�ce, 
wyszczególnione w ka�dym z zapisanych projektów.  

Dzi�ki wprowadzeniu systemu monitoringu i ewaluacji zostaje rozwi�zany problem 
dezaktualizacji zało�e� „ Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ł ukowskiego” , wynikaj�cych ze 
zmieniaj�cych si� warunków funkcjonowania samorz�du, prawodawstwa i innych czynników 
mog�cych deformowa� zasadno�� podejmowanych w ramach Planu działa�. 

Prócz modyfikacji działa� strategicznych w trakcie ich realizacji istnieje mo�liwo�� 
tworzenia dodatkowych kart projektów, które b�d� wpisywa� si� w wyznaczone cele po�rednie. W 
ten sposób „ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Ł ukowskiego”  mo�e si� rozwija� wraz z rozwojem 
społecznym i gospodarczym powiatu. Samorz�d pozostaje jedynie zobowi�zany do zatwierdzenia 
drog� uchwały zmian w zapisach Planu.  

9.1 System monitorowania „ Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ł ukowskiego”  

Monitoring, czyli �ledzenie realizacji „ Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ł ukowskiego”  
odbywa� si� b�dzie na poziomie oceny realizacji poszczególnych działa� strategicznych. 

� Ka�dy projekt posiada� b�dzie kart� oceny realizacji. Karta oceny powinna zawiera 
planowane efekty realizacji w postaci wska�ników ilo�ciowych takich jak: czas realizacji, 
liczba osób korzystaj�cych, planowane efekty inwestycyjne itp. Jednocze�nie jednostka 
koordynuj�ca odpowiedzialna za realizacj� działania strategicznego opracowuje na własny 
u�ytek terminy zbierania informacji niezb�dnych do wypełniania karty realizacji.  

� Bie��ca ocena powinna pozwoli� na natychmiastowe dostosowywanie działa� lub ich 
elementów do zmieniaj�cych si� warunków zewn�trznych (zmiana partnerów, inne �ródła 
finansowania, zmiana zada�).  

� Odpowiedzialno�� za prowadzenie procedury montoringu spoczywa na jednostkach 
koordynuj�cych odpowiednie działania strategiczne. 

� Jednostki koordynuj�ce s� odpowiedzialne za przygotowywanie kart realizacji projektu. 

� Jednostka koordynuj�ca b�dzie przedstawia� przed Rad� stopie� rozbie�no�ci pomi�dzy 
efektami zaplanowanymi a osi�gni�tymi.  

� Zatwierdzania kart ocen projektu dokonuje Rada. 

� Proponuje si�, aby bie��ca ocena realizacji dokonywała si� w okresie półrocznym. 



Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Łukowskiego 

Uniconsult str. 97 
 

 

Cel operacyjny:  

Działanie:  

Podejmowane działania w celu 
realizacji Planu: 

 

Efekty (mierniki osi�gni�cia 
zakładanego celu): 

 

Stopie� rozbie�no�ci pomi�dzy 
efektami zakładanymi a 
osi�gni�tymi: 

 

Napotkane problemy w trakcie 
realizacji zadania: 

 

Proponowana modyfikacja 
zadania: 

 

Dalsze finansowanie:  

 

9.2 Sposoby oceny „ Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ł ukowskiego”  

Ocena „ Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ł ukowskiego”  powinna polega� na badaniu 
przyczyn rozbie�no�ci mi�dzy zaplanowanymi efektami a rzeczywistymi (na podstawie kart oceny 
realizacji) z jednoczesnym płynnym wprowadzaniem tych zmian, które maj� na celu dostosowanie 
programu (i działa� zawartych w Planie) do okre�lonych wymaga� (zmieniaj�cych si� potrzeb i 
warunków). 

Oceny dokonywa� si� b�dzie poprzez: 

� Analiz� poszczególnych kart ocen realizacji działa� strategicznych i bie��ce reagowanie na 
zmieniaj�ce si� warunki - dokonywa� b�dzie tego jednostka koordynuj�ca wraz z 
odpowiednimi komisjami Rady.  

� Okresowy przegl�d realizacji działa� na sesjach rady (2 razy do roku).  

� Uwzgl�dnienie zmiany warunków zewn�trznych i potrzeb rozwojowych powiatu. 

� Sesje dotycz�ce przegl�du realizacji działa� i zmian w projektach powinny odbywa� si� 
przed sesjami dotycz�cymi projektowania bud�etu. 
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9.3 Sposoby inicjowania współpracy pomi�dzy sektorem publicznym, prywatnym i 
organizacjami pozarz�dowymi 

W celu zwi�kszenia efektywno�ci realizowanych działa� niezb�dna jest dobra współpraca 
mi�dzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarz�dowymi. W Ł ukowie 
funkcjonuje Agencja Rozwoju Lokalnego, oddział Lubelskiej Fundacji Rozwoju, której celem jest 
wspieranie rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych.  

Agencja Rozwoju Lokalnego poprzez swoje działania integrowa� powinna �rodowisko 
przedsi�biorców, urz�dników i innych organizacji działaj�cych na terenie powiatu. Dzi�ki temu 
powstanie platforma, która umo�liwi wymian� pogl�dów mi�dzy podmiotami. Nieformalne 
kontakty mog� przyczyni� si� do lepszej współpracy w „ godzinach urz�dowania”  i do lepszego 
zrozumienia wzajemnych potrzeb.   

9.4 Public relations „ Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ł ukowskiego”  

Realizacja zada� zawartych w „ Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Ł ukowskiego”  wymaga 
do swej realizacji akceptacji społecznej. Nie ulega najmniejszej w�tpliwo�ci, �e równie� 
skuteczno�� działa� zapisanych w tym dokumencie zale�y w du�ym stopniu od reakcji 
społeczno�ci lokalnej na proponowane działania.  

W zwi�zku z tym, public relations „ Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ł ukowskiego”  
powinien w przyst�pny sposób prezentowa�: 

� przyczyny podj�cia działa�, 

� spodziewane rezultaty, 

� zalety wybranych wariantów działania.  

Nale�y zaznaczy�, �e public relations to nie s� jedynie kontakty z pras�  
i mediami. Istotn� cz��ci� działa� jest równie� sposób wprowadzania projektów oraz spotkania z 
grupami, których dane projekty dotycz�, minimalizacja ewentualnych negatywnych efektów 
planowanych działa�.  

W rezultacie działa� PR-owskich, powinno si� uzyska� wzrost publicznego zainteresowania 
realizacj� działa� (kontrola społeczna), ustanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia 
mi�dzy instytucj� wdra�aj�c� działanie, a odbiorcami projektu, polepszenie społecznego stosunku 
do działa�, a tak�e ukształtowanie mechanizmów poparcia społecznego dla „ Planu Rozwoju 
Lokalnego Powiatu Ł ukowskiego” . 
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10 Ogólne informacje o ewaluacji 
 

10.1 Definicja ewaluacji i jej miejsce w cyklu zarz�dzania projektem  

Ewaluacja jest integralnym elementem tzw. Cyklu Zarz�dzania Projektem – CZP. Pod 
poj�ciem Projekt nale�y rozumie� zarówno pojedyncz� inwestycj� oraz cały, zło�ony program. 
Poni�szy schemat obrazuje fazy CZP.  

Identyfikacja

FormułowanieWdro�enie

Finansowanie

Programowanie Wst�pne

Ewaluacja ex-post

Cykl Zarz�dzania  Projektem
 

I tak, do cyklu nale�y: 

• Programowanie Wst�pne (okre�lenie potrzeb, ustalenie ogólnych wytycznych i zasad 
współpracy) 

• Identyfikacja (analiza problemów, potrzeb, korzy�ci; pomysłów na działalno��) 

• Formułowanie (przygotowanie szczegółowego planu wdra�ania i prezentacja projektu do 
finansowania) 

• Finansowanie (zawarcie formalnej umowy uruchomienia finansowania) 

• Wdro�enie (u�ycie uzgodnionych zasobów dla osi�gni�cia celu projektu/programu) 

• Ewaluacja ex-post („ obiektywna ocena zako�czonego projektu lub programu” ) 

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w publikacji Komisji Europejskiej (Evaluation Design 
and Management T1, Means Collection: Evaluating Socio-economic Programmes, Luxembourg, 
1999) organizacje działaj�ce w sektorze publicznym s� zobligowane do poddawania swoich działa� 
ocenie.  
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Ma to na celu:  

• sprawdzenie skuteczno�ci działa�, 

• promowanie osi�gni�tych sukcesów, 

• zapobieganie pora�kom, 

• informowanie obywateli o wykorzystaniu �rodków publicznych. 

Ocena programu podejmowana wył�cznie po zako�czeniu (ex-post), jak to przyj�to w 
schemacie CZP, dla działa� skomplikowanych i rozci�gni�tych w czasie, jest na ogół 
niewystarczaj�ca. Dlatego te�, ewaluacj� przeprowadza si� równie� przed i w trakcie implementacji 
projektu/programu. Ocenie nale�y podda� wzajemne relacje kolejnych etapów procesu 
projektowania i wdra�ania projektu/programu. Kolejno�� ich wyst�powania została pokazana na 
poni�szym diagramie. 

 Przez �rodki nale�y rozumie� przede wszystkim �rodki finansowe przeznaczone na 
realizacj� danego projektu lub programu. Zaanga�owanie tych �rodków przekłada si� na 
dostarczenie produktów, czyli rzeczy materialnych (np. wyposa�enie szkoły, wyposa�enie �wietlic) 
lub niematerialnych (np. szkole�), które zostały zamówione przez beneficjenta. Dostarczenie tych 
produktów powoduje powstanie u beneficjentów natychmiastowych korzy�ci, które nosz� nazw� 
rezultatów (np. w postaci zwi�kszenia wiedzy uczestników szkole�). W jaki� czas po dostarczeniu 
produktów mo�e pojawi� si� oddziaływanie, czyli korzy�ci dla beneficjenta, które nie wyst�piły w 
momencie dostarczenia mu produktu. 
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Zgodnie z zasadami przedstawionymi przez Komisj� Europejsk� w „ Przewodniku do 
zarz�dzania projektem”  (Manual on the Project Cycle Management) ewaluacja mo�e słu�y� do:  

• rozpoznawania potrzeb, okre�lania mo�liwych rozwi�za� i oszacowania spodziewanych 
efektów wdro�enia projektu/programu (ewaluacja ex-ante)  

• kontrolowania procesu wdra�ania projektu/programu w celu umo�liwienia w razie potrzeby 
jego korekty lub reorientacji (ewaluacja okresowa) 

• sprawdzenia czy osi�gni�te efekty s� zgodne z oczekiwanymi (wspomniana ewaluacja ex-
post). 

 Ewaluacj� ex-ante podejmuje si� na etapie przygotowywania projektu/programu, 
ewaluacj� okresow� – w trakcie jego trwania, a ewaluacj� ex-post po zako�czeniu 
projektu/programu. Ewaluacj� ex-post podejmuje si� w �ci�le okre�lonych okresach, wyznaczonym 
wcze�niej na etapie formułowania, w których spodziewamy si� wyst�pienia lub trwania efektów 
długofalowych. Rodzaje ewaluacji w odniesieniu do cyklu zarz�dzania projektem przedstawiono 
poni�ej. 

Ewaluacja okresowa

Programowanie wst�pne

Identyfikacja

 Ewaluacja ex-ante

Formułowanie

Ewaluacja ex-post

Wdro�enie

Finansowanie

Ewaluacja w cyklu �ycia projektu  

Ewaluacja ex-ante, w pocz�tkowej fazie cyklu programowania, przed wdro�eniem 
programu pomaga w stwierdzeniu, czy finalna wersja stworzonego programu jest odpowiednia i 
spójna z potrzebami odbiorcy. Ewaluacja ta skupia si� przede wszystkim na analizie mocnych i 
słabych stron oraz potencjału obszaru, regionu i sektora obj�tego programem. Daje to mo�liwo�� 
wczesnego os�du, czy problemy rozwoju zostały wła�ciwie zdiagnozowane, czy program rozwoju 
oraz zaproponowane cele s� odpowiednie, czy nie ma niespójno�ci pomi�dzy realizowan� polityk� 
a zało�eniami, i w ko�cu – czy realnie okre�lono oczekiwany wpływ implementacji programu.  
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Ewaluacja okresowa dokonywana jest na podstawie danych z procesu monitorowania i 
słu�y do sprawdzenia prawidłowo�ci procesu realizacji projektu/programu, a w uzasadnionych 
przypadkach do wprowadzania poprawek w celu osi�gni�cia zało�onych celów. Jej zadaniem jest 
obiektywna ocena pierwszych osi�gni�� programu oraz rezultatów podejmowanych działa�. 
Jednym z elementów oceny okresowej jest sprawdzenie poprawno�ci zarz�dzania finansami 
programu oraz sposobu jego nadzorowania. Wyniki oceny okresowej pokazuj�, w jakim stopniu 
pierwotne zało�enia s� realizowane. Przez porównanie z sytuacj� przed wdro�eniem 
projektu/programu, ocena okresowa, je�li jest to mo�liwe pokazuje wywołane, pierwsze zmiany 
ekonomiczne oraz społeczne, a tak�e pozwala stwierdzi� czy s� one adekwatne do celów 
przyj�tych na etapie programowania.  

Ewaluacja ex-post, której podstawowym celem jest porównanie efektów programu z 
zaanga�owanymi do jego realizacji �rodkami, oraz zało�onych krótko- i długoterminowych 
efektów z faktycznie osi�gni�tymi, wyci�gni�cie wniosków na temat przyj�tych instrumentów 
działania oraz zastosowanej polityki. Słu�y temu zestaw odpowiednio opracowanych na etapie 
przygotowania projektu - wska�ników ewaluacyjnych, których warto�ci mierzone s� po jego 
zako�czeniu, w okre�lonych odst�pach czasu, zgodnie z przewidywanym okresem pojawienia si� 
efektów. Ewaluacja ex-post powinna obejmowa� analiz� wska�ników oceny z uwzgl�dnieniem 
informacji i uwarunkowa� przedstawionych w: 

• dokumentach programowych, 

• wnioskach oceny ex-ante i okresowej (interim),  

• danych pochodz�cych z procesu monitorowania programu, 

• oficjalnych danych statystycznych.  

10.2 Kryteria ewaluacyjne 

 Wspomniane wcze�niej pytania ewaluacyjne szereguje si� według kryteriów 
ewaluacyjnych. Zale�nie od rodzaju kryterium porównywane s� ró�ne fazy z cyklu �ycia projektu. 
Wyró�niamy nast�puj�ce kryteria ewaluacyjne: 

• Kryterium odpowiednio�ci (ang. Relevance) – daje mo�liwo�� porównania zgodno�ci 
przyj�tych celów programowych z faktycznymi potrzebami i problemami wyst�puj�cymi 
w danym regionie lub sektorze i zwi�zane jest przede wszystkim z ocen� ex-ante 
projektu/programu. Kryterium odpowiednio�ci stosuje si� równie� na etapie oceny ex-post, 
do porównania wspomnianych potrzeb (zidentyfikowanych jeszcze przed przyst�pieniem 
do programowania) z faktycznym zaspokojeniem tych potrzeb  w wyniku realizacji 
projektu/programu i cz�sto to kryterium jest okre�lane mianem u�yteczno�ci 
projektu/programu. 

• Kryterium efektywno�ci (ang. Efficiency) – porównuje ilo�	 i jako�	 zasobów 
(finansowych, administracyjnych, ludzkich itp.) zaanga�owanych przy realizacji programu z 
faktycznymi osi�gni�ciami na poziomie produktu, rezultatu lub oddziaływania.  
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• Kryterium skuteczno�ci (ang. Effectiveness.) – pozwala okre�li�, czy cele zdefiniowane 
na etapie projektowania zostały osi�gni�te. Faktyczne osi�gni�cia programu okre�la si� na 
zasadzie porównania produktu, rezultatu i oddziaływania z zało�eniami przyj�tymi w 
dokumentach programowych. Dodatkowym efektem jest mo�liwo�� zweryfikowania 
skuteczno�ci przyj�tych instrumentów zastosowanych w procesie implementacji.  

• Kryterium trwało�ci (ang. Sustainability) – okre�la czy efekty implementacji 
projektu/programu b�d� trwa	 w perspektywie �rednio i długoterminowej po zako�czeniu 
finansowania projektu/programu.  

Kryteria ewaluacyjne w odniesieniu do poszczególnych etapów wdra�ania 
projektu/programu pokazuje poni�szy diagram. 

 
 
 
 
 

SPOŁECZE�STWO 

PROGRAM 

EWALUACJA 

 
Potrzeby 
Problemy 

Zagadnienia 

 
Cele i 

planowane 
produkty 

 
�rodki i 
działania 

 
 

Produkty 

 
Oddziaływanie 

 
Rezultaty 

Odpowied-
nio�� 

Efektywno�� 

Skuteczno�� 

Odpowiednio�� [U�yteczno��] 

Trwało�� 

Kryteria ewaluacyne 



Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Łukowskiego 

Uniconsult str. 104 
 

 
11 Wieloletni Plan Inwestycyjny realizacji zada� i projektów na lata 2004-2006 

11.1   Podział na projekty i zadania inwestycyjne 

11.1.1 Planowane projekty i zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 
Zadania planowane s� do realizacji z udziałem �rodków z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

 

Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słu��cej wzmacnianiu 
konkurencyjno�ci regionów. 

Działanie 1.1  Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego. 

1. Budowa małej obwodnicy w Ł ukowie – nr 0375 L Al. Wojska Polskiego, ul. Siedlecka, ul. 
Warszawska, nr 0371 ul. Wł. Jagiełły. 

 

Struktura Finansowania RAZEM 2004 2005 2006 
�rodki bud�etowe Starostwa Powiatowego w Ł ukowie PLN 3 000 000  300 000  1 200 000 1 500 000 
Dofinansowanie z MGPiPS (PLN) 2 000 000  200 000  800 000 1 000 000 
Dofinansowanie z EFRR 15 000 000  1 500 000  6 000 000 7 500 000 
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWANE (PLN) 20 000 000  2 000 000  8 000 000 10 000 000 
�rodki bud�etowe Starostwa Powiatowego w Ł ukowie 15% 15% 15% 15% 
Dofinansowanie z MGPiPS 10% 10% 10% 10% 
Dofinansowanie z EFRR 75% 75% 75% 75% 

 

11.2 Działanie 1.3.  Regionalna Infrastruktura Społeczna  

Modernizacja i wyposa�enie o�rodków zdrowia i szpitali:  

1. Modernizacja Oddziału Dzieci�cego Szpitala Miejskiego – warto�� kosztorysowa zadania   
752 232 zł. 
 

Struktura Finansowania RAZEM 2004 2005 
�rodki bud�etowe Starostwa Powiatowego w Ł ukowie (PLN) 112 834,80 56 417,40 56 417,40 
Dofinansowanie z MGPiPS (PLN) 75 223,40 37 611,60 37 611,60 
Dofinansowanie z EFRR (PLN) 564 174 282 087 282 087 
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWANE 752 232 376 116 376 116 
�rodki bud�etowe Starostwa Powiatowego w Ł ukowie (PLN) 15% 15% 15% 
Dofinansowanie z MGPiPS (PLN) 10% 10% 10% 
Dofinansowanie z EFRR (PLN) 75% 75% 75% 
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2. Rozbudowa i modernizacja specjalistycznej SPZOZ w Ł ukowie - warto�� kosztorysowa 
zadania  1 660 268 zł, w tym: rok 2004 – 738 235 zł, rok 2005 – 922 033 zł. 

 
Struktura Finansowania RAZEM 2004 2005 
�rodki bud�etowe Starostwa Powiatowego w Ł ukowie (PLN) 249 040,20 110 735,25 138 304, 95 
Dofinansowanie z MGPiPS (PLN) 166 026,80 73 823,50 92 203,30 
Dofinansowanie z EFRR (PLN) 1 245 201 553 676,25 691 524,75 
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWANE 1 660 268 738 235 922 033 
�rodki bud�etowe Starostwa Powiatowego w Ł ukowie (PLN) 15% 15% 15% 
Dofinansowanie z MGPiPS (PLN) 10% 10% 10% 
Dofinansowanie z EFRR (PLN) 75% 75% 75% 

 
3. Program rozwoju Szpitala poprzez zintegrowany informatyczny system dokumentu 

medycznego - warto�� kosztorysowa zadania  6 867 004 zł w tym: rok 2004 – 3 922 000 zł, rok 
2005 – 2 945 004 zł. 

 
Struktura Finansowania RAZEM 2004 2005 
�rodki bud�etowe Starostwa Powiatowego w Ł ukowie (PLN) 1 030 050,60 598 800 441 750,60 
Dofinansowanie z MGPiPS (PLN) 686 700,40 392 220 294 500,40 
Dofinansowanie z EFRR (PLN) 5 150 253 2 994 000 2 208 753 
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWANE 6 867 004 3 922 000 2 945 004 
�rodki bud�etowe Starostwa Powiatowego w Ł ukowie (PLN) 15% 15% 15% 
Dofinansowanie z MGPiPS (PLN) 10% 10% 10% 
Dofinansowanie z EFRR (PLN) 75% 75% 75% 
 
2005 
1. Modernizacja Oddziału Terapii Uzale�nienia od Alkoholu – warto�� szacunkowa zadania    

700 000 zł. 
 
Struktura Finansowania 2005 
�rodki bud�etowe Starostwa Powiatowego w Ł ukowie (PLN) 105 000 
Dofinansowanie z MGPiPS (PLN) 70 000 
Dofinansowanie z EFRR (PLN) 525 000 
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWANE 700 000 
�rodki bud�etowe Starostwa Powiatowego w Ł ukowie (PLN) 15% 
Dofinansowanie z MGPiPS (PLN) 10% 
Dofinansowanie z EFRR (PLN) 75% 

 
2. Zakup samochodów dla zespołów wyjazdowych – warto�� szacunkowa zadania                     

400 000 zł. 
 
Struktura Finansowania 2005 
�rodki bud�etowe Starostwa Powiatowego w Ł ukowie (PLN) 60 000 
Dofinansowanie z MGPiPS (PLN) 40 000 
Dofinansowanie z EFRR (PLN) 300 000 
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWANE 400 000 
�rodki bud�etowe Starostwa Powiatowego w Ł ukowie (PLN) 15% 
Dofinansowanie z MGPiPS (PLN) 10% 
Dofinansowanie z EFRR (PLN) 75% 
 
 
2006  
1. Remont i modernizacja oddziału zaka�nego – warto�� szacunkowa zadania 1 000 000zł. 
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Struktura Finansowania 2006 
�rodki bud�etowe Starostwa Powiatowego w Ł ukowie (PLN) 150 000 
Dofinansowanie z MGPiPS (PLN) 100 000 
Dofinansowanie z EFRR (PLN) 750 000 
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWANE 1 000 000 
�rodki bud�etowe Starostwa Powiatowego w Ł ukowie (PLN) 15% 
Dofinansowanie z MGPiPS (PLN) 10% 
Dofinansowanie z EFRR (PLN) 75% 
 
2. Remont i modernizacja Bloku Operacyjnego – warto�� szacunkowa zadania 2 500 000zł. 
 
Struktura Finansowania 2006 
�rodki bud�etowe Starostwa Powiatowego w Ł ukowie (PLN) 375 000 
Dofinansowanie z MGPiPS (PLN) 250 000 
Dofinansowanie z EFRR (PLN) 1 875 000 
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWANE 2 500 000 
�rodki bud�etowe Starostwa Powiatowego w Ł ukowie (PLN) 15% 
Dofinansowanie z MGPiPS (PLN) 10% 
Dofinansowanie z EFRR (PLN) 75% 
 

Działanie 1.5.  Infrastruktura społecze�stwa informatycznego 
Wykorzystanie technologii społecze�stwa  informatycznego do działa� lokalnej administracji 
samorz�dowej. 
 

1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury informatycznej Powiatu Ł ukowskiego. 
 
Struktura Finansowania 2004 
�rodki Bud�etowe Starostwa Powiatowego w Ł ukowie (PLN) 103 662,66  
Dofinansowanie z EFRR (PLN) 310 987,97  
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWANE 414 649,62  

 
Priorytet 3  Rozwój lokalny 

 
11.2.1 Działanie 3.1. Obszary wiejskie 
 

1. Budowa lub modernizacja dróg powiatowych o znaczeniu lokalnym. 
 

1.1 Droga powiatowa nr 0312 L Trzebieszów – Celiny – Krynka – Kol. Gr�zówka – Ł uków 
 

Struktura Finansowania RAZEM 2005 2006 
�rodki bud�etowe Starostwa Powiatowego w Ł ukowie (PLN) 3 600 000 1 800 000 1 800 000 
Dofinansowanie z MGPiPS (PLN) 2 400 000 1 200 000 1 200 000 
Dofinansowanie z EFRR (PLN) 18 000 000 9 000 000 9 000 000 
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWANE 24 000 000 12 000 000 12 000 000 
�rodki bud�etowe Starostwa Powiatowego w Ł ukowie (PLN) 15% 15% 15% 
Dofinansowanie z MGPiPS (PLN) 10% 10% 10% 
Dofinansowanie z EFRR (PLN) 75% 75% 75% 

 
 

1.2. Droga powiatowa  nr 0359 L Stanin – Krzywda – Adamów – Krzówka –dr. Krajowa 48 
 
Struktura Finansowania RAZEM 2005 2006 
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�rodki bud�etowe Starostwa Powiatowego w Ł ukowie (PLN) 3 300 000 1 650 000 1 650 000 
Dofinansowanie z MGPiPS (PLN) 2 200 000 1 100 000 1 100 000 
Dofinansowanie z EFRR (PLN) 16 500 000 8 250 000 8 250 000 
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWANE 22 000 000 11 000 000 11 000 000 
�rodki bud�etowe Starostwa Powiatowego w Ł ukowie (PLN) 15% 15% 15% 
Dofinansowanie z MGPiPS (PLN) 10% 10% 10% 
Dofinansowanie z EFRR (PLN) 75% 75% 75% 

 
1.3. Droga powiatowa nr 0326 L (Zwola Poduchowna) gr. Woj. Ciechomin – Guzówka – 

Jedlanka. 
 

Struktura Finansowania RAZEM 2004 2005 2006 
�rodki bud�etowe Starostwa Powiatowego w Ł ukowie (PLN) 750 000 75 000 375 000 300 000 

Dofinansowanie z MGPiPS (PLN) 500 000 50 000 250 000 200 000 

Dofinansowanie z EFRR (PLN) 3 750 000 375 000 1 875 000 1 500 000  

RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWANE 5 000 000 500 000 2 500 000 2 000 000 
�rodki bud�etowe Starostwa Powiatowego w Ł ukowie (PLN) 15% 15% 15% 15% 
Dofinansowanie z MGPiPS (PLN) 10% 10% 10% 10% 
Dofinansowanie z EFRR (PLN) 75% 75% 75% 75% 

1.4. Droga powiatowa nr 0324 L Jarczew – Ciechomin – Stoczek Ł ukowski ( ul. Wiejska)  

 
Struktura Finansowania RAZEM 2005 2006 
�rodki bud�etowe Starostwa Powiatowego w Ł ukowie (PLN) 1 800 000 900 000 900 000 
Dofinansowanie z MGPiPS (PLN) 1 200 000 600 000 600 000 
Dofinansowanie z EFRR (PLN) 9 000 000 4 500 000 4 500 000 
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWANE 12 000 000 6 000 000 6 000 000 
�rodki bud�etowe Starostwa Powiatowego w Ł ukowie (PLN) 15% 15% 15% 
Dofinansowanie z MGPiPS (PLN) 10% 10% 10% 
Dofinansowanie z EFRR (PLN) 75% 75% 75% 

 
1.5. Droga powiatowa 0348 L Okrzeja – Charlejów 

 
Struktura Finansowania RAZEM 2004 2005 
�rodki bud�etowe Starostwa Powiatowego w Ł ukowie (PLN) 240 000 24 000 216 000 
Dofinansowanie z MGPiPS (PLN) 160 000 16  000  144 000 
Dofinansowanie z EFRR (PLN) 1 200 000 120 000 1 080 000 
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWANE 1 600 000 160 000 1 440 000 
�rodki bud�etowe Starostwa Powiatowego w Ł ukowie (PLN) 15% 15% 15% 
Dofinansowanie z MGPiPS (PLN) 10% 10% 10% 
Dofinansowanie z EFRR (PLN) 75% 75% 75% 

 
1.6. Droga powiatowa nr 0210 L Ł uków - Aleksandrów 
 

Struktura Finansowania RAZEM 2004 2005 
�rodki bud�etowe Starostwa Powiatowego w Ł ukowie (PLN) 90 000 9 000 8 100 
Dofinansowanie z MGPiPS (PLN) 60 000 6 000 5 400 
Dofinansowanie z EFRR (PLN) 450 000 45 000 40 500 
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWANE 600 000 60 000 54 000 
�rodki bud�etowe Starostwa Powiatowego w Ł ukowie (PLN) 15% 15% 15% 
Dofinansowanie z MGPiPS (PLN) 10% 10% 10% 
Dofinansowanie z EFRR (PLN) 75% 75% 75% 
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11.2.2 Działanie 3.5  Lokalna infrastruktura społeczna 
 
Poddziałanie 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa 
 
1. Budowa i modernizacja I LO im. T. Ko�ciuszki w Ł ukowie. 
 

Struktura Finansowania RAZEM 2004 2005 2006 
�rodki bud�etowe Starostwa Powiatowego w Ł ukowie (PLN) 2 718 901 213 508 1 711 767 793 629 

Dofinansowanie z MGPiPS (PLN) 1 812 600 142 338 1 141 178 529 084 

Dofinansowanie z EFRR (PLN) 13 594 501 1 067 535 8 558 835 3 968 131 

RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWANE 18 126 002 1 423 381 11 411 780 5 290 841 
�rodki bud�etowe Starostwa Powiatowego w Ł ukowie (PLN) 15% 15% 15% 15% 
Dofinansowanie z MGPiPS (PLN) 10% 10% 10% 10% 
Dofinansowanie z EFRR (PLN) 75% 75% 75% 75% 

 
2. Budowa Szkoły Specjalnej wraz z sal� gimnastyczn� w Ł ukowie 
  

Struktura Finansowania RAZEM 2004 2005 2006 
�rodki bud�etowe Starostwa Powiatowego w Ł ukowie (PLN) 1 566 680 24 090 1 140 299 402 291 

Dofinansowanie z MGPiPS (PLN) 1 044 453 16 060 760 199 268 194 

Dofinansowanie z EFRR (PLN) 7 833 397 120 447 5 701 495 2 011 455 

RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWANE 10 444 530 160 597 7 601 993 2 681 940 
�rodki bud�etowe Starostwa Powiatowego w Ł ukowie (PLN) 15% 15% 15% 15% 
Dofinansowanie z MGPiPS (PLN) 10% 10% 10% 10% 
Dofinansowanie z EFRR (PLN) 75% 75% 75% 75% 

 
11.2.2.1 Poddziałanie 3.5.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia 
 
1. Utworzenie centrum rehabilitacyjno-opieku�czego w Ł ukowie 
  

Struktura Finansowania RAZEM 2005 2006 
�rodki bud�etowe Starostwa Powiatowego w Ł ukowie (PLN) 2 700 000 900 000 1 800 000 

Dofinansowanie z MGPiPS (PLN) 1.800 000 600 000 1 200 000 

Dofinansowanie z EFRR (PLN) 13 500 000 4 500 000 9 000 000 

RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWANE 18 000 000 6 000 000 12 000 000 
�rodki bud�etowe Starostwa Powiatowego w Ł ukowie (PLN) 15% 15% 15% 
Dofinansowanie z MGPiPS (PLN) 10% 10% 10% 
Dofinansowanie z EFRR (PLN) 75% 75% 75% 
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12 Plan zada� inwestycyjnych i modernizacyjnych na lata 2007-2013 

12.1 Planowane projekty i zadania drogowe na lata 2007-2013 

 
L.p NR drogi Przebieg drogi 

1. 003 L Obelniki-D�bowierzchy-Strzakły-Po�cisze 
2. 0202 L Ł uków-ul. Wójtostwo, ul. Zapwiednik-Stzry�ew-Olszewnica-Polskowola-K�kolewnica 
3 0210 L Ł uków ul. Cieszkowizna-Aleksandrów-G�siory-Brzostówiec-Radzy� Podlaski 
4 0213 L Ł uków-Malcanów-Domaszewnica-Sobole 
5 0215 L Józefów-Sobole-Hermanów-Wola Bystrzycka 
6 0220 L Wola Osowi�ska- Oszczepalin-Bystrzyca 
7 0259 L Ł uków(ul. Glinki)- Rzymki-K�pki-Kozły 
8 0300 L Nowa Prawda-Jamielne-gr. Woj. (Iwowe) 
9 0301 L Stoczek Ł ukwski (ul. Ko�cielna)-Jamielne  

10 0302 L Stoczek Ł ukwski (ul.Piaski)-gr. Woj. (Rudnik-
ebraczka) 
11 0303 L Zagórznica- Rosy-gr. Woj. (Olszyc Wło�cia�ski) 
12 0304 L Stoczek Ł ukwski (ul. Ostoi)-Ró�a Podgórna 
13 0305 L Stoczek Ł ukwski –dojazd do stacji PKP 
14 0306 L Ró�a Stara-Rosy 
15 0307 L Stary Jamielnik-Ró�a Podgórna -Rosy 
16 0308 L (Siedlce-Domanice) –gr. Woj..Wólka Zastawska 
17 0309 L Dr. Powiatowa nr 0308 L-
d�ary-D�bie 
18 0310 L Gołaszyn-Ł awki 
19 0311 L Ł uków (ul. J.Pawła II, ul. Farfak) –Dziewule 
20 0312 L Trzebieszów – Celiny – Krynka – Kol. Gr�zówka – Ł uków (ul. Zimna Woda, Wiatraki, Ł awecka) 
21 0313 L Suleje-Role-Wólka �wiatkowa 
22 0314 L (Zbuczyn Poduchowny)gr. Woj. Gołowierzchy-Nurzyna-D�bowica. 
23 0315 L Wólka kamienna- Zembry-Wierzejki 
24 0316 L Dr. Krajowa nr 2- Maciejowicw-Wierzejki-Trzebieszów 
25 0317 L Krzesk gr. Woj. –Jakusze-Kurów 
26 03 18 L Trzebieszów-Strzy�ew-Aleksandrów 
27 03 19 L Suchocin-Zarzec Ł ukowski 
28 0320 L Dminin-Rzymy rzymki-Hanna 
29 0321 L (Miastków Ko�cielny) gr. Woj. –Jagodne-Nowa Prawda 
30 0322 L Jadwisin-Malcanów-�widry 
31 0323 L Nowa Prawda-Wola Kisielska 
32 0324 L 

 Jarczew – Ciechomin – Stoczek Ł ukowski ( ul. Wiejska)  

33 0325 L D�bek-Osiny-Krzywda 
34 0326 L (Zwola  Poduchowna) gr. Woj. –Ciechomin-Gózówka-Jedlanka  
35 0327 L Ciechomin-�wider-Jagodne 
36 03 28 L Kamie�-Wola Mysłowska-Wilczyska 
37 0329 L (Miastków Ko�cielny) gr. Woj. –Wilczyska gr. Woj. (
elechów) 
38 0330 L (Miastków Ko�cielny-Ryczyska) gr. Woj. (Gózdek) 
39 0331 L Jarczew dr. Nr 0346 L 
40 0332 L Ciechomin-Grud�-Wandów 
41 0333 L Dr. Kraj. Nr 76-Nowe Kobiałki- Guzówka 
42 0334 L Tuchowicz-Gózd-Zago�dzie-Jamielnik Stary 
43 0335 L Kosuty-Kopina-Nied�wiadka-Zago�dzie 
44 0336 L Tuchowicz-Wólka Zastawska 
45 0337 L Si�ciaszka-Czer�l 
46 0338 L Jedlanka - Lipniak - Zastawie 
47 0339 L Droga krajowa 76 - Lipniak - Gózd - Kopina - Ogniwo 
48 0340 L Jedlanka - dojazd do stacji kolejowej Jedlanka 
49 0341 L Fiukówka - Kamie� 
50 0342 L Nowy Swiat - Krzywda 
51 0343 L Stary Patok - Radory� Ko�cielny 
52 0344 L Radory� Smolany - Budki - dr. pow. 0345 L 
53 0345 L Krzywda - Wola Okrzeiska - Okrzeja 
54 0346 L (
elechów) - gr. woj. - Sokola - Okrzeja 
55 0347 L Woiciechówka - Bramka - Jagodne 
56 0348 L Okrzeia - Charlejów 
57 0349 L Ryki (ul. Lukowska, ul. Młynarska) - Grabów Szlachecki - Kobylczyk 
58 0350 L Adamów - Gułów - Wola Okrzeiska 
59 0351 L Wola Burzecka - Burzec - stacja kolejowa Krzywda 
60 0352 L Krzywda - dojazd do stacji kolejowej Krzywda 
61 0353 L Krzywda - Ruda - G�ska - Joooik - Wesołówka 
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62 0354 L Zofibór - Wólka Domaszewska - Samów - Wesołówka 
63 0355 L Szczygły Górne - Samów - Siedliska - Burzec 
64 0356 L Hermanów - Kolonia Bystrzycka - Siedliska 
65 0357 L Woicieszków - Wola Burzeck8 - Adamów 
66 0358 L Adamów - Zak�pie - Hordzie� 
67 0359 L Stanin - Krzywda - Adamów - Krzówka - dr. kraj. 48 
68 0360 L Hordzie� - Czarna - Lipiny 
69 0361 L Wola Gułowska - Kalinowy Dół - Lendo Wielkie 
70 0362 L Serokomla - Charlejów - Przytoczno 
71 0363 L (
elechów - Huta 
elechowska) gr - woj. - Bród 
72 0364 L Stoczek Lukowski ul. Dwernickiego 
73 0365 L Stoczek Lukowski ul. Nowo Projektowana 
74 0366 L Luków ul.Ko�ciuszki - dojazd do stacji kolejowej 
75 0367 L Luków ul. Doktora Dmocha 
76 0368 L Luków ul. Dworcowa 
77 0369 L Luków ul. Konarskiego 
78 0370 L Luków ul. Torowa 
79 0371 L Luków ul. Władysława Jagiełły 
80 0372 L Luków ul. Przemysłowa 
81 0373 L Luków ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 
82 0374 L Luków Al. Wyzwolenia 
83 0375 L Luków Al. Wojska Polskiego 
84 0376 L Luków ul. Wschodnia 

 
 

12.2 Planowane remonty i modernizacje szpitala i o�rodków zdrowia w latach   2007-2013.  

2. Remont dachów na wszystkich budynkach szpitalnych – warto�� szacunkowa  1 500 000 zł 
3. Remont kanalizacji sanitarnej – warto�� szacunkowa 500 000zł 
4. Remont wewnetzrnych dróg i chodników – warto�� szacunkowa 500 000zł. 
5. Ocieplenie i elewacja budynków szpitalnych – warto�� szacunkowa 1 500 000zł. 
6. Budowa kotłowni gazowej w Szpitalu Miejskim w Ł ukowie – warto�� szacunkowa             

1 000 000zł 
 

12.3 Planowane projekty i zadania z zakresu lokalnej infrastruktury edukacyjnej i portowej 
w latach 2007-2013 

1. Budowa hali sportowej w ZS Nr 1 w Ł ukowie. 
2. Budowa hali sportowej w ZS w Radory�u Smolanym 
3. Budowa basenów k�pielowych przy: 
- Zespołu Szkół w Adamowie - Zespołu Szkół w Radory�u Smolanym - Zespołu Szkół w Stoczku Ł ukowskim - Zespołu Szkół Nr 1 w Ł ukowie - Zespołu Szkół Nr 2 w Ł ukowie - Zespołu Szkół Nr 3 w Ł ukowie - I LO w Ł ukowie 

4. Budowa kompleksu boisk i urz�dze� sportowych w: 
- Zespołu Szkół w Adamowie - Zespołu Szkół w Stoczku Ł ukowskim - Zespołu Szkół Nr 1 w Ł ukowie - I LO w Ł ukowie 

5. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych na potrzeby Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Ł ukowie. 

6. Budowa lub modernizacja placówek podległych Powiatowi na cele pogotowia 
opieku�czego lub domu dziecka. 
 



Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Łukowskiego 

Uniconsult str. 111 
 

 
 

12.4 Planowane projekty i zadania z zakresu rozwoju turystyki i kultury w latach 2007-2013 

1. Stworzenie systemu informacji turystycznej i kulturalnej na bazie placówek o�wiatowych 
i kulturalnych. 

2. Stworzenie Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej w Muzeum Henryka Sienkiewicza w 
Woli Okrzejskiej. 

 

12.5 Planowane projekty i zadania z zakresu rozwoju zasobów ludzkich w latach 2007-2013 

1. Organizacja szkole� osób dorosłych w zakresie uzupełniania i podwy�szania kwalifikacji 
przez Powiatowy Urz�d Pracy w Ł ukowie. 

2. Stworzenie O�rodka Poradnictwa pracy i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urz�dzie 
Pracy w Ł ukowie.  

 
 


