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I. Wstęp 

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, Wójt 

Gminy co roku do 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport 

podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim.    

Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację inwestycji, 

programów, uchwał rady gminy i budżetu za rok 2018.     

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy Stoczek 

Łukowski do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną 

się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy.    

 

II. Informacje ogólne 

2.1 Ogólna charakterystyka gminy 

Gmina Stoczek Łukowski istnieje od 1 stycznia 1998 r. - została utworzona na mocy 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie utworzenia gmin,  

przejęcia zadań i kompetencji oraz nadania statusu miasta w województwach katowickim i 

siedleckim– z podziału Miasta i Gminy Stoczek Łukowski.  

Gmina Stoczek Łukowski jest gminą wiejską 

położoną w województwie lubelskim, w 

powiecie łukowskim, na styku Podlasia, 

Mazowsza i Lubelszczyzny.  

Zajmuje powierzchnię 173,5 km2. Na terenie 

gminy znajduje się 37 wsi skupionych                             

w 35 sołectwach, w których mieszka łącznie 

7947  osób (stan na dzień 31 grudnia 2018 r.).  

Położona jest na Wysoczyźnie Żelechowskiej 

oraz Równinie Łukowskiej odznacza się 

zróżnicowaniem krajobrazu, atrakcyjnym  pod względem turystyczno-wypoczynkowym 

również dzięki przecinającej gminę  malowniczej dolinie rzeki Świder. 

Gmina ma typowo rolniczy charakter. Użytki rolne zajmują około12 925 km2 powierzchni, 

co stanowi około 69% ogólnej powierzchni gminy. W gospodarstwach indywidualnych 

tradycyjnie uprawia się: żyto, owies oraz ziemniaki. W produkcji zwierzęcej dominuje 

hodowla trzody chlewnej i bydła.  

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_lubelskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_%C5%82ukowski
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2.2 Demografia 

 

W 2018 r. w gminie Stoczek Łukowski odnotowano: 

- 88 urodzeń 

- 108 zgonów 

- 45 zameldowań na pobyt stały z innej gminy 

- 111 wymeldowań 
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III. Informacje inwestycyjne i finansowe  

3.1 Inwestycje – plan i wydatki   

 

Inwestycje na dzień 31.12.2018 r. 

 

Lp. 

 

Nazwa zadania 

 

Plan 

 

Wydatki  

                  Dział 010 

1. 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : 

Kienkówka i Stare Kobiałki - I etap oraz studni 

gminnego ujęcia wody w Nowej Prawdzie 

3 067 842 

 

2 478 844,50 

 

  2 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : 

Stare Kobiałki - II etap, Jamielnik Kolonia, Nowy 

Jamielnik i Stary Jamielnik 

 

1 441 500 

 

1 219 139,90 

  3. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 

komunalnych „Dębina” w Woli Kisielskiej 

2 927 103 2 927 103,12 

Razem                                                                   7 436 445 6 625 087,52 

                  Dział 600 

4. Budowa chodnika  w Jamielnem                         152 000 151 000,00 

5. Budowa chodnika w Starej Róży 152 000 2 500,00 

6. Modernizacja drogi Turzec                          100 000 99 183,99 

7. Przebudowa drogi Wólka Różańska -Starej Róży 100 000 97 548,63 

8. Budowa chodnika w Zgórznicy 102 000 101 500,00 

 9. Modernizacja drogi Aleksandrówka 41 400 41 390,60 

10. Modernizacja drogi Róża Podgórna 102 328,97 69 319,78                               

11. Modernizacja drogi Stare Kobiałki – Nowe Kobiałki  

Nr 102547L 

 

0,00 0,00 

12. Przebudowa drogi gminnej Nr 102548L w sołectwie 

Januszówka 

69 135,60               69 104,13 

 

13. Modernizacja  drogi  Wiśniówka – Huta Łukacz II etap 100 000 99 342,06 

14. Modernizacja  drogi  Nowa Prawda 100 000                 99 183,34 

 

15 Modernizacja drogi Nowa Prawda -Jagodne 100 000 99 268,26 

16. Przebudowa drogi Kapice – Celej 70 000 68 758,72 
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17. Modernizacja drogi Stoczek Łukowski –Jamielne  100 000 99 124,63 

18. Modernizacja drogi Szyszki- Jedlanka 100 000 99 268,26 

19.  Modernizacja drogi w Kamionce  100 000 99 261,27 

20. Modernizacja drogi Nowy Jamielnik 97 600 97 525,57 

21. Modernizacja drogi w Rosach 173 000 172 051,50 

22. Modernizacja drogi Turzec 100 000 99286,71 

                                                                            Razem 1 859 464,57 1 664 617,45 

          

 

Dział 700 

 

23. Regulacja stanu prawnego i wykup gruntu zajętego pod 

drogę gminną nr 102550L w sołectwie Borki II etap 

  1 681,10 1 681,10 

  24. Wykup gruntu pod drogę w Guzówce 

 

8 500 8 480,00 

  25. Wykup gruntu pod drogę w Jamielniku Kolonii 

 

                             3 500 

    

3 500,00 

  26. Wykup gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej w 

sołectwie Jamielnik Kolonia  

                        29 141,37 29 111,50 

  27. Wykup gruntu pod budowę  świetlicy wiejskiej w 

sołectwie  Januszówka 

                      22 214,40 22 177,50 

28. Wykup gruntu pod budowę świetlicy w sołectwie 

Kapice Celej 

                       28 298,54 28 286,90 

29. Wykup gruntu pod budowę świetlicy w sołectwie Nowe 

Kobiałki 

                     31 555,65 31 506,26 

Razem 124 891,06 124 743,26 

              Dział 720 

25. Projekt „Regionalne partnerstwo dla ucyfrowienia usług 

publicznych i partycypacji społecznej 

460 143,00 454 239,00 

Razem 460 143,00                 454 239,00 

              Dział 754 

26. Remont budynku strażnica w Zgórznicy  54 593,00 6 000,00 

Razem 54 593,00 6 000,00 

              Dział 801 

27. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej                

w Kamionce 

337 081,29 313 017,91 

28. Termorenowacja budynku szkoły w Kisielsku 277 000 252 869,53 
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29. Termorenowacja i remont budynku szkoły w Szyszkach 

oraz zagospodarowanie terenu 

261 000 260 103,03 

30. Wyposażenie pracowni komputerowych i przed. W 

ramach projektu ,,Szkoła Sukcesu,, 

563 455,62 2 460,00 

Razem 1 438 536,91 828 450,47 

              Dział 900 

31. Wykonanie projektu i budowa oświetlenia 

energooszczędnego w Jedlance na odcinku:  

ul. Warszawska do ul. Dworcowej oraz na ulicy 

 Ks. Leszkiewicza 

67 884,09 67 204,82 

Razem 67 884,09 67 204,82 

                Dział 921 

32. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Guzówce 274 100 274 080,99 

33. Budowa świetlic Turzec, Aleksandrówka, Błażejki - 

Ruda 

234 000 233 410,22 

37. Remont i budowa  świetlicy wiejskiej w sołectwie 

Kisielsk 

60 000 58 360,26 

38. Remont i przebudowa  świetlicy wiejskiej w sołectwie 

Róża Podgórna – I etap 

63 985,00 25 056,77 

39.  Remont świetlicy wiejskiej w Jagodnym 35 000 34 528,14 

40. Termomodernizacja budynku świetlicy w Kienkówce 52 548,48 49 200,00 

41. Rozbudowa biblioteki w Starych Kobiałkach  40 000,00 39 770,62 

42. Zagospodarowanie terenu przy bibliotece w Starych 

Kobiałkach 

124 300 124 230,00 

Razem 883 933,48 

 

838 637,00 

                Dział 926  

43. Budowa otwartych stref Aktywności w 

miejscowościach : Jedlanka i Kienkówka  

150 000 145 295,20 

                                                                Razem 150 000 145 295,20 

RAZEM 12 475 891,11 10 754 274,72 
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3.2 Drogi  

Informacja na temat dróg w Gminie Stoczek Łukowski 

DROGA KRAJOWA Nr 76 Garwolin – Łuków  

przebiegająca po terenie gminy w dwóch odcinkach w kilometracji: 

1.  39+501 – 44+480  = 4,979km 

2.  48+889 – 60+094  = 11,205km 

Ogółem 16,184km 

Droga krajowa na całej długości posiada nawierzchnię asfaltową i przebiega przez 

miejscowości: Kienkówka, Nowa Prawda, Stare Kobiałki, Jamielnik-Kolonia, Chrusty, 

Jedlanka. 

Przy drodze krajowej jest chodnik o długości 8km, w tym: 

1. Kienkówka – 2,5km 

2. Stare Kobiałki – 3,15km / 4761m2 

3. Jamielnik – Kolonia – 0,95km 

4. Jedlanka – 1,40km / 2919m2 

 

DROGA WOJEWÓDZKA Nr 803 Siedlce Stoczek Łukowski 

Długość odcinka drogi przebiegającego przez teren gminy Stoczek Łukowski wynosi 2,512 

km. 

Droga wojewódzka posiada nawierzchnię asfaltową i przebiega przez miejscowość Zgórznica 

Przy drodze wojewódzkiej jest chodnik o długości 0,55km oraz parking przy pomniku Bitwy 

pod Stoczkiem. 

 

DROGI POWIATOWE 

Na terenie gminy jest 54,944 km utwardzonych dróg powiatowych w tym: 

- 0,8 km dróg o nawierzchni brukowej, 

- 54,144 km dróg asfaltowych, 

oraz 3,8 km dróg gruntowych. 

Przy drogach powiatowych wykonany jest chodnik o łącznej długości 4,584 km 

 

DROGI GMINNE 

Według stanu na dzień 01-01-1998 na terenie gminy było 18,665 km utwardzonych dróg 

gminnych. 
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Według stanu na dzień 01-01-2008 na terenie gminy było 39,77 km utwardzonych dróg 

gminnych. 

Według stanu na dzień 01-01-2019 na terenie gminy było 77,947 km utwardzonych dróg 

gminnych w tym: 

65,437 km to drogi publiczne gminne, 

12,51 km to drogi wewnętrzne. 

Przy drodze gminnej we wsi Zgórznica jest chodnik o długości 2,458 km 

Wykaz dróg z podziałem na kategorie (długość nawierzchni dróg w km) 

kategoria 

ogółem /w 

tym: asfaltowe ulepszone brukowe gruntowe chodnik 

gminne 104,404 64,137 1,3   38,967 2,458 

gminne wewnętrzne 14,25 11,44 1,07   1,74   

powiatowe 58,754 54,144   0,81 3,8 4,584 

wojewódzka 2,512 2,512       0,55 

krajowa 16,184 16,184       8 

ogółem 196,104 148,42 2,37 0,81 44,507 15,592 

 

3.3 Świetlice wiejskie 

W 2018 roku zakończono budowę i oddano do użytku kolejne budynki świetlic wiejskich,     

w sołectwach:  

• Aleksandrówka, 

• Błażejki – Ruda,  

• Guzówka, 

• Turzec 

W ramach funduszu sołeckiego, ale nie tylko, wyremontowano wiele świetlic, a inne 

wyposażono w niezbędne meble i sprzęt. Do największych zadań zaliczyć należy:  

1. Remont wnętrza świetlicy wiejskiej w Kisielsku, 

2. Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Jagodnym, 

3. Termomodernizacja budynku świetlicy w Kienkówce oraz urządzenie Otwartej Strefy 

Aktywności w ramach rządowego programu OSA, 

4. Remont świetlicy wiejskiej w Rosach, 

5. Remont i ocieplenie poddasza świetlicy w Szyszkach, 
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6. Remont świetlicy i garażu OSP w Zgórznicy na który pozyskano dotację z MSWiA 

oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.  

7. Utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy w Toczyskach.  

8. Opracowanie dokumentacji remontu i przebudowy świetlicy wiejskiej w Róży 

Podgórnej, 

W 2018 roku dokonano również zakupu gruntów pod budowę świetlic wiejskich w 

sołectwach: Jamielnik-Kolonia, Januszówka, Kapice-Celej, Nowe Kobiałki.  

 

Tab. Świetlice wiejskie na terenie gminy Stoczek Łukowski 

Lp Nazwa miejscowości Nr budynku Nr działki 

1 Zgórznica 57 1139/1 

2 Toczyska 76 830 

3 Rosy 34 199/1 

4 Róża Podgórna 25 217/3 i 217/5 

5 Stara Róża 59 594/1 

6 Wólka Różańska 19 230/1 

7 Zabiele 33 741 

8 Nowy Jamielnik 12A 323/1 

9 Szyszki 69 470/1 i 471/1 

10 Wola Kisielska 63 43 

11 Kisielsk 62 513/1 

12 Mizary 38 143,137/1 i 138/2 

13 Nowa Prawda 40 199/2 

14 Kienkówka 69 31/2 

15 Jamielne 37 475, 477 i 479 

16 Jagodne 36 161/1,162 i 42 

17 Turzec 48A 366, 367 i 368 

18 Guzówka 4A 691 

19 Aleksandrówka 37 462 

20 Błażejki +Ruda 31 303/1 

21 Łosiniec 33 150/2 

22 Jedlanka  3 1431/3,1432/3 i 1433/3 
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3.4 Wodociągi 

Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia w Gminie 

Stoczek Łukowski są wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Zdecydowana większość z 

nich wybudowana została po roku 2001. Sieć wodociągowa o łącznej długości 125,61 km 

obejmuje wszystkie miejscowości gminy. Woda przeznaczona do zbiorowego zaopatrywania 

mieszkańców jest uzyskiwana z dwóch ujęć podziemnych: w Starej Prawdzie i Zgórznicy.  

Ujęcie wody w Starej Prawdzie pracuje w oparciu o dwie studnie głębinowe pracujące 

naprzemiennie: 

- studnia nr 1 o głębokości 77 m, wybudowana w 1981 roku ma wydajność 2880 m3/d, 

- studnia nr 2 o głębokości 80 m, wybudowana w 1977 roku ma wydajność 960 m3/d.  

Woda ze studni kierowana jest do zbiornika magazynującego – wieży ciśnień – o 

pojemności 300 m3. Woda nie wymaga uzdatniania.  

 

W 2018 roku w ramach działania  Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 

wiejskich (PROW na lata 2014-2020) wykonano kolejny odwiert pod trzecią rezerwową 

studnię gminnego ujęcia wody w Starej Prawdzie o przewidywanej wydajności ok. 2600 

m3/d. 

Ujęcie wody w Zgórznicy pracuje w oparciu o dwie studnie głębinowe pracujące 

naprzemiennie: 

- studnia nr 1 o głębokości 82 m, wybudowana w 1974 roku ma wydajność 624 m3/d, 

włączona do eksploatacji w 1996 roku.  

- studnia nr 2 o głębokości 83 m, wybudowana w 1995 roku ma wydajność 1032 m3/d.  

Woda ze studni kierowana jest do układu napowietrzania i odżelaziania , a następnie do 

dwóch żelbetowych zbiorników wyrównawczych o poj. 100 i 120 m3. Ze zbiorników woda 

tłoczona jest do sieci wodociągowej za pomocą pomp.  

Zarówno sieć jak i ujęcia wody administrowane są przez Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji, Stare Kobiałki 107A, który prowadzi stały monitoring jakości wody. Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny sprawujący nadzór nad przedsiębiorstwami wodociągowymi 

wydał pozytywną ocenę obszarową jakości wody w Gminie Stoczek Łukowski za 2018 rok.  
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3.5 Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków 

 

W 2018 roku prowadzono intensywne prace związane z rozbudową oczyszczalni ścieków w 

Woli Kisielskiej oraz budową kanalizacji sanitarnej w kolejnych miejscowościach.  

1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Dębina w Woli Kisielskiej. 

 

Łączna wartość inwestycji: 3 324 300,25 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Lubelskiego na Lata 2014 – 2020: 2 302 325,38 zł,  budżet Gminy Stoczek 

Łukowski: 1 021 974,87 zł 

 

Realizacja: 2015-2018 r. 

  

W wyniku realizacji inwestycji powstał drugi ciąg technologiczny mechaniczno – biologicznej 

oczyszczalni ścieków działającej w oparciu o nitryfikująco-denitryfikujący osad czynny z 

tlenową stabilizacją osadu w systemie technologicznym ”BIO-PAK” o średniodobowej 

wydajności hydraulicznej 450 m3/dobę. Po rozbudowie łączna średniodobowa wydajność 

hydrauliczna oczyszczalni ścieków Dębina wynosi 590 m3/dobę, co zapewnia odbiór ścieków 

ze wszystkich miejscowości gminy przeznaczonych do skanalizowania. Dzięki realizacji 

inwestycji zrealizowano ciąg technologiczny zagospodarowania osadu, który będzie mógł być 

przeznaczony do wykorzystania rolniczego lub przyrodniczego. 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kienkówka, Nowa Prawda i 

Stare Kobiałki – I etap (PROW na lata 2014-2020) 

 

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. 

Lokalizacja: województwo lubelskie, powiat łukowski, gmina Stoczek Łukowski. 

Beneficjent: Gmina Stoczek Łukowski. 

Numer umowy: 00033-65150-UM0300177/16 

Całkowita wartość projektu: 3 307 785,40 PLN 

Wielkość wkładu środków w ramach EFRROW: 1 526 621,00 PLN 

W wyniku realizacji projektu, w terminie od 17.07.2017 do 31.12.2018 r., wybudowano: 

Sieć kanalizacji sanitarnej, w układzie grawitacyjno – ciśnieniowym, wyposażoną w 1 szt. 

przepompowni ścieków. Sieć kanalizacji objęła miejscowości Kienkówka i Nowa Prawda i 
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Stare Kobiałki. Łączna długość sieci wynosi 9 843 mb, w tym: 5809 mb kanalizacji 

grawitacyjnej i 4034 mb. kanalizacji tłocznej. 

W ramach tego zadania wybudowano również studnię gminnego ujęcia wody w Starej 

Prawdzie. 

 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stare Kobiałki – II etap, 

Jamielnik Kolonia, Nowy Jamielnik i Stary Jamielnik. 

Umowna wartość inwestycji: 2 657 411,73 PLN, finansowana ze środków własnych gminy 

oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Lublinie. 

W wyniku realizacji projektu, w terminie od 16.05.2017 do 31.12.2018 r., wybudowano: 

Sieć kanalizacji sanitarnej, w układzie grawitacyjno – ciśnieniowym, wyposażoną w 6 szt. 

przepompowni ścieków. Sieć kanalizacji objęła miejscowości Stare Kobiałki, Jamielnik 

Kolonia oraz częściowo Nowy Jamielnik i Stary Jamielnik. Łączna długość sieci wynosi 10 

471 mb, w tym: 7886 mb kanalizacji grawitacyjnej i 2585 mb. kanalizacji tłocznej. 

 

Tab. Informacja o aktualnym stanie sieci kanalizacji sanitarnej, oddanej do użytkowania 

(bez Kienkówki).  

Miejscowości objęte siecią 

kanalizacji sanitarnej 

Łączna długość 

wybudowanej sieci 

kanalizacji sanitarnej 

Wskaźnik ludności gminy 

objętej siecią kanalizacji 

sanitarnej 

Wola Kisielska 

Kisielsk 

Mizary  

Zgórznica 

Zabiele 

Stara Prawda 

Jamielne 

Stare Kobiałki 

Jamielnik-Kolonia 

Nowy Jamielnik (częściowo) 

Stary Jamielnik (częściowo) 

Nowa Prawda (częściowo) 

 

 

 

 

 

44 103,31 mb 

 

 

 

 

 

41% 

(3257/7977) 

 



14 
 

3.6 Działalność gospodarcza 

 

Informacja dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

 Według stanu na dzień 31.12.2018 r. na terenie gminy Stoczek Łukowski funkcjonuje 

436 przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).   

W 2011 r. w CEIDG zarejestrowanych było 269 podmiotów posiadających główne miejsce 

wykonywania działalności na terenie gminy Stroczek Łukowski. 

Wg. danych pochodzących z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

liczba przedsiębiorców na terenie gminy wykazuje tendencję rosnącą. Od 2011 roku liczba osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wzrosła o 167 podmiotów. 

 

 

 

 

 

Przeważają firmy ślusarsko-spawalnicze ( ok. 149 firm), budowlane ( ok. 130 firm), 

transportowe (108 firm). Są to głównie firmy jednoosobowe. 

 Dobrze rozwijają się firmy branży mięsnej, meblarskiej, kopalnie kruszywa (żwiru i piachu).  

Do większych zaliczyć można: MIĘS-POL Adam Jończyk w Starych Kobiałkach, Ubój 

Zwierząt Rzeźnych , Sprzedaż Mięsa Bożena Kebej w Starych Kobiałkach, SIM AGRO-BUD 

Sylwester Kania w Jamielniku-Kolonii, ARGO-SPAW Tomasz Kaczor w Guzówce, Galeria 

Kuchni Andrzej Celej w Kisielsku, F.H.U. Bogdan Pyra w Jamielnem, MARTINEX Marcin 

Soczewka w Zabielu.  
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IV. Informacje o stanie mienia komunalnego 

 

Wartość mienia komunalnego Gminy Stoczek Łukowski na dzień 31.12.2018 r. wynosi - 

38.165.851,04 

Mienie Gminy stanowią:   

1. Grunty o powierzchni 148,2632 ha, co stanowi 614   

 działek ewidencyjnych o wartości ogólnej - 2.890.957,82zł 

2. Budynki  / świetlic, remiz / o wartości ogólnej - 7.228.442,56 zł 

3. Budowle / drogi, ogrodzenia, parkingi/ - 23.262.359,83 zł 

4. Pozostałe środki trwałe - 4.784.090,83zł 

 

Od dnia złożenia poprzedniej informacji zaszły następujące zmiany: 

Zwiększenia: 

Nabyto 113 działek ewidencyjnych o pow. ogólnej 31,8471 ha o wartości: 

Księgowej – 1.436.348,77 zł 

Zwiększono wartość budynków o kwotę – 1.716.911,64 zł 

Budowli /drogi, ogrodzenie, utwardzony plac/ - 411.115,27 zł 

 

W 2018 roku uzyskaliśmy dochody z tytułu: 

1. Opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd – 71 126,44 zł 

2. Opłat za czynsze z tytułu najmu i dzierżawy – 24 689,55 zł 

 

V. Realizacja uchwał rady gminy 

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt 

Gminy jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in. wykonywanie 

Uchwał Rady Gminy.  Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt 

Gminy przy pomocy Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2018 r.  

w sposób określony uchwałami.   

W 2018 roku Rada Gminy obradowała na 10 sesjach zwyczajnych, 4 sesjach 

nadzwyczajnych i 1 sesji uroczystej. Rada Gminy w 2018 r. podjęła 78 uchwał.  Wśród 

podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu finansów i budżetu gminy, 

gospodarowania nieruchomościami, planów zagospodarowania przestrzennego gminy, pomocy 

społecznej, spraw związanych z oświatą i ochroną środowiska.   
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Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt Gminy zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o 

samorządzie gminnym przekazał w terminie 7 dni do organów nadzoru jakimi są w zakresie 

zgodności z prawem – Wojewoda Lubelski, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba 

Obrachunkowa. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, 

wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały 

stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

 

KADENCJA 2014 - 2018 RADY GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI 

Lp. Numer i data 

podjęcia 

W sprawie Sposób wykonania 

1. XXXIX/266/18  

z dn. 26 stycznia 

2018 r. 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia.  

2. XXXIX/267/18 z dn. 

26 stycznia 2018 r. 

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r. Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia.  

3. XXXIX/268/18 z dn. 

26 stycznia 2018 r. 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Stoczek Łukowski 

na 2018 r. 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

4. XXXIX/269/18 z dn. 

26 stycznia 2018 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Miastu Stoczek Łukowski na dofinansowanie 

remontu drogi 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia. Nie zrealizowana. 

Uchylona uchwałą XLIII/283/18 z 

dnia 18 kwietnia 2018 r. 

5. XL/270/18 z dn.13 

marca 2018 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia.  

6. XL/271/18 z dn.13 

marca 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

gminy na 2018 r. 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia.  

7. XL/272/18 z dn.13 

marca 2018 r. 

 

w sprawie podziału Gminy Stoczek Łukowski 

na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, 

numerów i liczby radnych wybieranych w 

każdym okręgu 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od ogłoszenia w 

Dz. Urz. Woj. Lub. 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub. 

dn. 25.04.2018 r. poz. 1996 

8.  XL/273/18 z dn.13 

marca 2018 r. 

 

zmieniająca uchwałę  w sprawie podziału 

Gminy Stoczek Łukowski na obwody 

głosowania i ustalenia  ich numerów, granic i 

siedzib obwodowych komisji wyborczych 

Uchylona uchwałą XLII/280/18 z 

dnia 13 kwietnia 2018 r. 
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9. XL/274/18 z dn.13 

marca 2018 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku 

od nieruchomości na terenie gminy Stoczek 

Łukowski 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od ogłoszenia w 

Dz. Urz. Woj. Lub. 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub. 

dn. 06.04.2018 r. poz.1461 

10. XL/275/18 z dn.13 

marca 2018 r. 

 

w sprawie uchwalenia " Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Stoczek Łukowski " 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od ogłoszenia w 

Dz. Urz. Woj. Lub. 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub. 

dn. 06.04.2018 r. poz. 1462 

11. XL/276/18 z dn.13 

marca 2018 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez 

Gminę Stoczek Łukowski nieruchomości 

położonej na terenie wsi Jamielnik Kolonia 

 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia. Przepompownia ścieków 

i droga wewnętrzna. Nieruchomość 

została nabyta aktem notarialnym 

12. XL/277/18 z dn.13 

marca 2018 r. 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Łukowskiemu 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. Kwotę 

16 064,00 zł przekazano na 

dofinansowanie zakupu ambulansu 

dla SP ZOZ w Łukowie. 

13. XLI/278/18 z dnia 

29 marca 2018 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia.  

14. XLI/279/18 z dnia 

29 marca 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

gminy na 2018 r. 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia.  

15. XLII/280/18 z dnia 

13 kwietnia 2018 r. 

 

w sprawie podziału Gminy Stoczek Łukowski 

na stałe obwody głosowania i ustalenia ich 

numerów, granic i siedzib obwodowych  

komisji wyborczych 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od ogłoszenia w 

Dz. Urz. Woj. Lub. 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub. 

dn. 11.05.2018 r. poz. 2376 

16. XLIII/281/18  z dnia 

18 kwietnia 2018 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia.  

17. XLIII/282/18 z dnia 

18 kwietnia 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

gminy na 2018 r. 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia.  

18. XLIII/283/18 z dnia 

18 kwietnia 2018 r. 

 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 

XXXIX/269/18 Rady Gminy Stoczek 

Łukowski z dnia 26 stycznia 2018 roku w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia. 
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Stoczek Łukowski na dofinansowanie 

remontu drogi 

19. XLIV/284/18 z dnia 

23 maja 2018 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia.  

20. XLIV/285/18 z dnia 

23 maja 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

gminy na 2018 r. 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia.  

21. XLIV/286/18 z dnia 

23 maja 2018 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez 

Gminę Stoczek Łukowski nieruchomości 

położonej na terenie wsi Nowe Kobiałki 

 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia. Nieruchomość została 

nabyta aktem notarialnym, zlecono 

opracowanie projektu 

budowlanego. Świetlica 

22. XLIV/287/18 z dnia 

23 maja 2018 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez 

Gminę Stoczek Łukowski nieruchomości 

położonej na terenie wsi Nowe Kobiałki. 

 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia. Postępowanie w sprawie 

nabycia nieruchomości na 

poszerzenie drogi do Państwa 

Praczów zostało zawieszone po 

śmierci jednego z właścicieli, 

postępowanie spadkowe w toku – 

po jego zakończeniu zostanie 

podpisany akt notarialny.  

23. XLIV/288/18 z dnia 

23 maja 2018 r. 

 

w sprawie zmian w Uchwale Nr VII/48/11 

Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 10 

czerwca 2011 r. w sprawie wyróżnień i nagród 

za osiągnięte wyniki sportowe 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od ogłoszenia w 

Dz. Urz. Woj. Lub. 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub. 

dn. 20.06.2018 r. poz. 2969 

24. XLIV/289/18 z dnia 

23 maja 2018 r. 

 

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Lubelskiego w 

sprawie Łukowskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia.  

25. XLV/290/18 z dnia 

22 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem Wójta Gminy Stoczek 

Łukowski z wykonania budżetu za 2017r. 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia. Zatwierdzono 

sprawozdanie. 

26. XLV/291/18 z dnia 

22 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia. Rada Gminy udzieliła 

absolutorium Wójtowi. 
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27. XLV/292/18 z dnia 

22 czerwca 2018 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia.  

28. XLV/293/18 z dnia 

22 czerwca 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

gminy na 2018 r. 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia.  

29. XLV/294/18 z dnia 

22 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Wójta Gminy Stoczek  Łukowski 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia. Skargę uznano za 

zasadną. 

30. XLV/295/18 z dnia 

22 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy 

Stoczek Łukowski 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia z mocą obowiązującą od 1 

lipca 2018 r. 

31. XLV/296/18 z dnia 

22 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Stoczek Łukowski. 

 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia. Po wydzieleniu niewielka 

nieruchomość została sprzedana na 

poszerzenie nieruchomości 

sąsiedniej w celu poprawy 

zagospodarowania. 

32. XLVI/297/18 z dnia 

31 lipca 2018 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia.  

33. XLVI/298/18 z dnia 

31 lipca 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

gminy na 2018 r. 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia.  

34. XLVII/299/18 z dnia 

28 sierpnia 2018 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia.  

35. XLVII/300/18 z dnia 

28 sierpnia 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  

gminy na 2018 r. 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia.  

36. XLVII/301/18 z dnia 

28 sierpnia 2018 r. 

 

w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych  oraz zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych na terenie gminy 

Stoczek Łukowski 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od ogłoszenia w 

Dz. Urz. Woj. Lub. 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub. 

dn. 28.09.2018 r. poz. 4262 

37. XLVII/302/18 z dnia 

28 sierpnia 2018 r. 

 

w sprawie zgody na nabycie nieruchomości na 

rzecz Gminy Stoczek Łukowski oraz 

wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

służebności gruntowej i przesyłu 

 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia. Zakupiono niewielką 

nieruchomość na potrzeby 

przepompowni ścieków w 

Kienkówce. 
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38. XLVII/303/2018 z 

dnia 28 sierpnia 

2018 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez 

Gminę Stoczek Łukowski nieruchomości 

położonej na terenie wsi Jamielnik Kolonia. 

 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia. Nieruchomość została 

nabyta aktem notarialnym, zlecono 

opracowanie projektu 

budowlanego. 

39. XLVII/304/18 z dnia 

28 sierpnia 2018 r. 

 

w sprawie całkowitego zwolnienia z opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 

szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Stoczek Łukowski 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od ogłoszenia w 

Dz. Urz. Woj. Lub. 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub. 

dn. 28.09.2018 r. poz. 4263 

40. XLVIII/305/18 z 

dnia 26 września 

2018 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia.  

41. XLVIII/306/18 z 

dnia 26 września 

2018 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

gminy na 2018 r. 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia.  

42. L/307/18 z dnia 16 

października 2018 r. 

 

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Stoczek Łukowski oraz 

miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia. Dokument przyjęty, 

otwiera drogę do rozpoczęcia prac 

nad zmianą studium. 

43. L/308/18 z dnia 16 

października 2018 r. 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Stoczek Łukowski 

 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia. Podpisano umowę na 

zmianę studium. 

44. L/309/18 z dnia 16 

października 2018 r. 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części miejscowości Jedlanka. 

 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia. Uzgodniono z 

właścicielami nieruchomości 

zakres opracowania, opracowano 

analizę potrzeb mieszkaniowych, 

uzyskano ofertę na opracowanie 

planu. 

45. L/310/18 z dnia 16 

października 2018 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia.  
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46. L/311/18 z dnia 16 

października 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

gminy na 2018 r. 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia.  

KADENCJA 2018 - 2023 RADY GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI 

 

47. I/1/18 z dnia 20 

listopada 2018 r. 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 

Gminy Stoczek Łukowski 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia. Na Przewodniczącego 

wybrano Witolda Dadacza. 

48. I/2/18 z dnia 20 

listopada 2018 r. 

 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy Stoczek Łukowski 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia. Na 

Wiceprzewodniczącego wybrano 

Michała Rosę. 

49. II/3/18 z dnia 30 

listopada 2018 r. 

 

w sprawie powołania Komisji Rady Gminy 

Stoczek Łukowski, ustalenia przedmiotu ich 

działania i określenia liczby członków 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

50. II/4/18 z dnia 30 

listopada 2018 r. 

w sprawie wyboru składu Komisji Rewizyjnej Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

51. II/5/18 z dnia 30 

listopada 2018 r. 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia. Na Przewodniczącego 

wybrano Janusza Trendaka. 

52. II/6/18 z dnia 30 

listopada 2018 r. 

w sprawie wyboru składu Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

53. II/7/18 z dnia 30 

listopada 2018 r. 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia. Na Przewodniczącego 

wybrano Bernarda Pyrę. 

54. II/8/18 z dnia 30 

listopada 2018 r. 

w sprawie wyboru składu Komisji 

Budżetowo-Oświatowej 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

55. II/9/18 z dnia 30 

listopada 2018 r. 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

Budżetowo- Oświatowej 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia. Na Przewodniczącego 

wybrano Andrzeja Rosę. 

56. II/10/18 z dnia 30 

listopada 2018 r. 

 

w sprawie zmian w Statucie Gminy Stoczek 

Łukowski 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od ogłoszenia w 

Dz. Urz. Woj. Lub. 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub. 

dn. 07.01.2019 r. poz. 107. 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-

II.4131.396.2018 Wojewody Lub. 
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z dn. 4.01.2019 r. stwierdzające 

nieważność uchwały w części. 

57. II/11/18 z dnia 30 

listopada 2018 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia.  

58. II/12/18 z dnia 30 

listopada 2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia.  

59. II/13/18 z dnia 30 

listopada 2018 r. 

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy 

Stoczek Łukowski 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

60. II/14/18 z dnia 30 

listopada 2018 r. 

 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy 

Gminy Stoczek Łukowski z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2019 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od ogłoszenia w 

Dz. Urz. Woj. Lub. 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub. 

dn. 03.01.2019 r. poz. 43 

61. II/15/18 z dnia 30 

listopada 2018 r. 

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego 

na 2019 r. 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od ogłoszenia w 

Dz. Urz. Woj. Lub. 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub. 

dn. 13.12.2018 r. poz. 6071  

62. II/16/18 z dnia 30 

listopada 2018 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez 

Gminę Stoczek Łukowski nieruchomości 

położonej na terenie wsi Januszówka. 

 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia. Nieruchomość została 

nabyta aktem notarialnym, zlecono 

opracowanie projektu 

budowlanego. 

63. II/17/18 z dnia 30 

listopada 2018 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez 

Gminę Stoczek Łukowski nieruchomości 

położonej na terenie wsi Celej 

 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia. Nieruchomość została 

nabyta aktem notarialnym, zlecono 

opracowanie projektu 

budowlanego. 

64. III/18/18 z dnia 28 

grudnia 2018 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

65. III/19/18 z dnia 28 

grudnia 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

gminy na 2018 r. 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

66. III/20/18 z dnia 28 

grudnia 2018 r. 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Gminy Stoczek Łukowski na 2019 r. 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia. W trakcie realizacji. 

67. III/21/18 z dnia 28 

grudnia 2018 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia.  
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 Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2019 r. 

68. III/22/18 z dnia 28 

grudnia 2018 r. 

 

w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do 

nieodpłatnego przyznania pomocy w formie 

zasiłku celowego realizowanego jako 

świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub 

żywności, w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim programem rządowym "Posiłek w 

szkole i domu" na lata 2019-2023. 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od ogłoszenia w 

Dz. Urz. Woj. Lub. 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub. 

dn. 11.02.2019 r. poz. 1066. 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-

II.4131.122.2019 Wojewody Lub. 

z dn. 8.02.2019 r. stwierdzające 

nieważność uchwały w części. 

69. III/23/18 z dnia 28 

grudnia 2018 r. 

 

w sprawie uchwalenia gminnego 

wieloletniego programu osłonowego "Posiłek 

w szkole i domu" na lata 2019-2023. 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia. Uchwałę realizuje GOPS. 

70. III/24/18 z dnia 28 

grudnia 2018 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia. Uchwałę realizuje GOPS. 

71. III/25/18 z dnia 28 

grudnia 2018 r. 

 

w sprawie zasad zwrotu wydatków na 

świadczenia w formie posiłku, pomoc 

rzeczową w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim programem rządowym "Posiłek w 

szkole i w domu" na lata 2019-2023 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od ogłoszenia w 

Dz. Urz. Woj. Lub. 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub. 

dn. 05.02.2019 r. poz. 928. 

Uchwałę realizuje GOPS. 

72. III/26/18 z dnia 28 

grudnia 2018 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr L/308/18 Rady 

Gminy Stoczek Łukowski z dnia 16 

października 2018 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stoczek Łukowski 

 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia. Zmodyfikowano zakres 

zmiany studium w sprawie kopalin. 

73. III/27/18 z dnia 28 

grudnia 2018 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia 

zakładu budżetowego o nazwie Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji w Stoczku 

Łukowskim 

Uchwała wchodzi z życie z dniem 

podjęcia. 

74. III/28/18 z dnia 28 

grudnia 2018 r. 

 

w sprawie uchylenia uchwały Nr 

XXXV/198/13 Rady Gminy Stoczek 

Łukowski z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od ogłoszenia w 

Dz. Urz. Woj. Lub. 
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upoważnienia Dyrektora Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Stoczku 

Łukowskim do załatwienia indywidualnych 

spraw z zakresu administracji publicznej 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub. 

dn. 15.02.2019 r. poz. 1202 

 

75. III/29/18 z dnia 28 

grudnia 2018 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/165/16 

Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 12 

lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dodatkowych usług świadczonych przez 

gminę w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów oraz 

wysokości cen za te usługi 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od ogłoszenia w 

Dz. Urz. Woj. Lub. 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub. 

dn. 15.02.2019 r. poz. 1203 

 

76. III/30/18 z dnia 28 

grudnia 2018 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/170/16 

Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 30 

sierpnia 2016 r. w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od ogłoszenia w 

Dz. Urz. Woj. Lub. 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub. 

dn. 09.01.2019 r. poz. 210. 

 

77. III/31/18 z dnia 28 

grudnia 2018 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/171/16 

Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 30 

sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości 

oraz warunków i trybu składania deklaracji za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od ogłoszenia w 

Dz. Urz. Woj. Lub. 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub. 

dn. 09.01.2019 r. poz. 211. 

 

78. III/32/18 z dnia 28 

grudnia 2018 r. 

 

w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i 

ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od ogłoszenia w 

Dz. Urz. Woj. Lub. 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub. 

dn. 09.01.2019 r. poz. 212 

 

W dniu 29 września 2018 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy, na której podjęto 

Stanowisko w sprawie uczczenia 20 rocznicy powstania Gminy Stoczek Łukowski. 
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VI. Oświata i edukacja 

 

W gminie w 2018 r. funkcjonowały następujące placówki oświatowe: 

1. Zespół Oświatowy w Jedlance w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa im. ppłk. 

Wacława Rejmaka, Gimnazjum oraz Przedszkole; 

2. Szkoła Podstawowa w Kamionce; 

3. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kisielsku; 

4. Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Starej Prawdzie; 

5. Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Jastrzębskiego w Starej Róży; 

6. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starych Kobiałkach; 

7. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starych Kobiałkach Szkoła Filialna w 

Toczyskach 

8. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Szyszkach. 

We wrześniu 2018 r. naukę w  szkołach rozpoczęło odpowiednio: w Szkole Podstawowej im. 

Wacława Rejmaka - 79 uczniów i uczennic, w gimnazjum – 7, w przedszkolu – 30, w Szkole 

Podstawowej w Kamionce – 30 uczniów i uczennic, w oddziałach przedszkolnych – 22, w 

Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kisielsku – 63 uczniów i uczennic, w oddziale 

gimnazjalnym – 15, w oddziałach przedszkolnych – 27, w Szkole Podstawowej im. Wandy 

Chotomskiej w Starej Prawdzie – 100 uczniów i uczennic, w oddziale gimnazjalnym – 16, w 

oddziałach przedszkolnych – 38, w Szkole Podstawowej im. Mieczysława Jastrzębskiego – 78 

uczniów i uczennic, w oddziale gimnazjalnym – 10, w oddziałach przedszkolnych – 37, w 

Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starych Kobiałkach – 205 uczniów i uczennic, w 

oddziałach gimnazjalnych – 38, w oddziałach przedszkolnych – 61, w Szkole Filialnej w 

Toczyskach – 9 uczniów i uczennic, w oddziałach przedszkolnych – 21, w Szkole Podstawowej 

im. Henryka Sienkiewicza w Szyszkach – 58 uczniów i uczennic, w oddziale gimnazjalnym – 

11, w oddziałach przedszkolnych – 27.  

Łącznie w szkołach podstawowych naukę w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęło 621 

uczniów i uczennic w 55 oddziałach co daje średnio na 1 oddział 11 osób, w gimnazjum i 

oddziałach gimnazjalnych -97 uczniów i uczennic w 7 oddziałach co daje średnio na 1 oddział 

14 osób, w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu – 263 dzieci w 17 oddziałach co daje 

średnio 15 osób na 1 oddział. 

Od 1 września 2018 r. pracę w szkołach, oddziałach przedszkolnych i oddziałach 

gimnazjalnych rozpoczęło 139 nauczycieli w przeliczaniu na etat 124,64, w  tym 1,86 etatu to 
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nauczycielki i nauczyciele stażyści, 7,70 etatu to nauczycielki i nauczyciele kontraktowi, 38,69 

etatu to nauczycielki i nauczyciele mianowani, 76,39 etatu to nauczyciele i nauczycielki 

dyplomowani. 

W 2018 r. w szkołach prowadzonych przez gminę Stoczek Łukowski realizowane były 2 

projekty współfinansowane ze środków unii europejskiej pierwszy „Szkoły równych szans w 

gminie Stoczek Łukowski” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i 

kompetencje Działanie: 12.2 Kształcenie ogólne o łączne wartości projektu - 1 552 067,64 zł, 

w tym kwota dofinansowania - 1 451 132,64 zł. i wkład własny gminy Stoczek Łukowski - 100 

935,00 zł. W ramach projektu szkoły zostały wyposażone w pracownie komputerowe, pomoce 

dydaktyczne do zajęć z przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, oraz do zajęć z 

uczniami niepełnosprawnymi i mającymi specyficzne trudności w nauce. Ponadto w ramach 

projektu realizowano wyjazdy edukacyjne co Centrum Nauki Kopernik, Roztoczańskiego 

Parku Narodowego, Białowieskiego Parku Narodowego, Kazimierza Dolnego, w Góry 

Świętokrzyskie, wyjazdy na przedstawienia w języku angielskim i języku rosyjskim. 

Uczniowie w ramach projektu uczestniczą w zajęciach z zakresu rozwijania kompetencji 

kluczowych i językowych oraz mają zapewnioną pomoc psychologiczno pedagogiczną. 

Zakończenie  projektu planowane jest 31 lipca 2019 r. 

Drugi projekt „Szkoła sukcesu” realizowany jest również w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie: 13.7 Infrastruktura 

szkolna. Łączna wartość projektu - 1 126 911,24 zł, w tym kwota dofinansowania - 957 874,55 

zł. Postępowanie przetargowe zostało rozpoczęte 17.10.2018 r. zakończone 8.03.2019 r. 

Podpisano umowy na łączną wartość 964 658,74 r. W ramach niniejszego projektu szkoły 

zostaną wyposażone w bezprzewodową sieć komputerową, w pracownie komputerowe, tablica 

multimedialne, pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych. 

 

VII. Kultura 

Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Kobiałkach jest jedyną instytucją kultury 

działającą na terenie Gminy Stoczek Łukowski. Funkcjonuje od 2004 r. Przez pierwsze lata 

działalności Biblioteki znajdowała się w budynku Zespołu Oświatowego w Starych 

Kobiałkach, gdzie zajmowała dwa pomieszczenia z oddzielnym wejściem o łącznej pow. 61 

m2. W 2012 r. Biblioteka zmieniła swoją siedzibę, przeprowadzając się do nowego budynku 

CSK w Starych Kobiałkach o łącznej pow. 320 m2,  z tarasem pełniącym funkcję sceny oraz 
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zapleczem rekreacyjno sportowym o łącznej pow. 0.9 ha. Od II połowy 2018 r. Biblioteka 

podwoiła powierzchnię lokalową dzięki sali widowiskowej, w której znajduje się m.in. 

widownia na 155 osób, profesjonalna scena o pow. 60 m2 z zapleczem oraz poczekalnia dla 

aktorów. 

Od samego początku - zgodnie z założeniami i wizją władz gminnych – bibliotekę Gminy 

Stoczek Łukowski charakteryzuje i wyróżnia wielokierunkowa działalność kulturalna                             

i edukacyjna. Do zadań statutowych realizowanych przez Bibliotekę, obok działań związanych                   

z gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem zbiorów należy także organizowanie 

różnego typu imprez popularyzujących edukację, wiedzę, tradycje i kulturę, co jest realizowane 

we współpracy z placówkami oświatowymi, wieloma instytucjami i stowarzyszeniami.  

Dzięki tej współpracy Biblioteka w Starych Kobiałkach jest zauważana na szczeblu 

powiatowym, wojewódzkim i krajowym, czego potwierdzeniem są wyniki rankingu Bibliotek 

Rzeczpospolitej z 2018, które uplasowały ją na 45  w Polsce, 2 w województwie lubelskim oraz 

1 w powiecie łukowskim.  

Dzięki współpracy z Fundacją MIGiKT, Biblioteka stała się także współorganizatorem 

projektów międzynarodowej wymiany młodzieży i miejscem spotkań dzieci i młodzieży 

biorącej udział w różnego rodzaju projektach (Ukraina, Białoruś, Izrael, Gruzja, Mołdawia).  

Biblioteka stara się stworzyć mieszkańcom gminy możliwość kontaktu nie tylko z 

książką, ale także z nowoczesną techniką (komputer, Internet) oraz szeroko rozumianą kulturą. 

Obecnie Biblioteka posiada 14 – tysięczny księgozbiór, czytelnię internetową na 5 stanowisk z 

dostępem do Internetu oraz szeroką ofertę zajęć rozwijających umiejętności i zainteresowania 

dzieci i dorosłych. W strukturach biblioteki odbywają się: 

- zajęcia zespołu Ludowego Ojra – sekcja wokalna i taneczna 

- zajęcia zespołu dla dorosłych Kobierzec  

- zajęcia młodzieżowej grupy instrumentalno-wokalnej  

- zajęcia nauki gry na gitarze i pianinie elektrycznym  

- zajęcia Gminnej Grupy Literackiej 

- zajęcia Amatorskiej Grupy Teatralnej  

- spotkania Dyskusyjnych Kubów Książki – dla młodzieży i dorosłych 

- spotkania Klubu Seniora 

- zajęcia języka angielskiego (w ramach umowy z zewnętrzna firmą) 

 

Łącznie Gminna Biblioteka Publiczna obsługuje obecnie 1100 czytelników oraz 250 

uczestników różnych grup zainteresowań, w tym osoby niepełnosprawne oraz użytkowników                       
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z sąsiednich gmin - Miasta Stoczek Łukowski, Stanina, Adamowa, Seroczyna i Wodyń. 

Szacunkowo co 6 mieszkaniec gminy korzysta z oferty GBP w Starych Kobiałkach.  

Oprócz zajęć cyklicznych, GBP w Starych Kobiałkach, jako jedyna instytucja kultury                 

Gminie Stoczek Łukowski jest organizatorem  lub współorganizatorem wydarzeń takich jak 

przedstawienia, spotkania integracyjne, festyny, wydarzenia sportowe czy uroczystości 

religijne. W 2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Kobiałkach zorganizowała 71 

wydarzeń, a więc średnio 2 wydarzenia tygodniowo.  

Wszystko to sprawia, że Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Kobiałkach spełnia 

swoje zadanie również jako centrum kulturalne dla lokalnej społeczności. 

Dużym wydarzeniem w 2018 r. dla Gminy 

Stoczek Łukowski było uroczyste otwarcie 

sali widowiskowej przy Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Starych Kobiałkach. 

Realizowana od połowy 2017 roku  blisko 2-

milionowa inwestycja to swoiste wotum 

wdzięczności za odzyskaną 100 lat temu 

wolność. Dla upamiętnienia tego faktu 

została ufundowana specjalna tablica, której 

uroczyste odsłonięcie miało miejsce 28 

września 2018 r. podczas uroczystości z 

okazji jubileuszu 20-lecia Gminy Stoczek 

Łukowski. 
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IX. Podsumowanie 

W 2018 roku rozpoczęliśmy oraz zaplanowaliśmy inwestycje i projekty, które są w 

trakcie realizacji czy też będą realizowane w kolejnych latach. Działamy w sposób 

przemyślany, strategiczny, skupiając się na maksymalnym czerpaniu środków ze źródeł 

zewnętrznych, co skutkuje wdrażaniem kolejnych projektów i inicjatyw. Rok 2018 należy 

postrzegać jako efekt wcześniejszych naszych działań oraz początek i punkt wyjścia kolejnych. 

Dużą wagę przywiązujemy do edukowania, wspierania przedsiębiorczości, oferty 

kulturalnej i wszelkich innych wskazanych aspektów, warunkujących harmonijny rozwój 

gminy.  

  

 Składam serdeczne podziękowania Radnym Rady Gminy Stoczek Łukowski, 

Kierownikom Jednostek Organizacyjnych oraz pracownikom Urzędu Gminy za wspieranie 

działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju Naszej Gminy. Dzięki 

Waszej niezachwianej i oddanej współpracy możemy wspólnie realizować wiele odważnych 

planów. Bardzo dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie i liczę na dalszą współpracę. 

 

 

Marek Czub 

 

Wójt Gminy Stoczek Łukowski 


