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Wstęp
Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 została przyjęta
Uchwałą Nr IV/33/15 Rady Miasta Puławy w dniu 29 stycznia 2015r. Horyzont czasowy Strategii
obejmuje lata do 2020 roku z perspektywą do roku 2030. Rok 2020 wyznacza koniec bieżącego
okresu programowania środków europejskich, jednak zgodnie z zasadami kwalifikowalności
wydatków, finansowanie planowanych do realizacji kluczowych inwestycji miejskich przy wsparciu
środków z UE z bieżącej perspektywy finansowej powinno się zakończyć do dnia 31 grudnia 2023r.
Zarządzanie strategiczne jest procesem ciągłym, a znaczna część zadań wskazanych w Strategii
realizowana jest w sposób stały, dlatego uznano za zasadne przedłużenie perspektywy czasowej
dokumentu o kolejną dekadę. Przedstawiona w niej wizja rozwoju Puław, stanowi idealny obraz
miasta w przyszłości. Realizacji wizji służą konkretne działania w ramach wyznaczonych zadań
strategicznych, które zostały przyporządkowane celom pośrednim, a te z kolei podzielone na trzy
cele strategiczne.
Wytyczone cele strategiczne stanowią priorytet rozwoju Puław:
I. Wzmocnienie potencjału rozwojowego Miasta






Kształtowanie przestrzeni Miasta służące wszechstronnemu rozwojowi
Poprawa dostępności komunikacyjnej
Ochrona środowiska
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Rozwój powiązań zewnętrznych i promocja Miasta
II. Rozwój i dywersyfikacja lokalnej gospodarki






Rozwój przedsiębiorczości i promocja zatrudnienia
Pozyskiwanie inwestycji
Rozwój innowacyjności
Rozwój turystyki i rekreacji
III. Utrzymanie wysokiej jakości życia na terenie Puław







Podnoszenie jakości oferty edukacyjnej w Mieście Puławy
Rozwój kultury
Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego
Poprawa oferty i jakości usług komunalnych
Poprawa bezpieczeństwa publicznego

Planowanie strategiczne, w wyniku którego powstał dokument zwany „Strategią”, to pierwszy etap
zarządzania strategicznego. Drugi związany jest z wdrożeniem działań, natomiast integralnym
elementem skutecznego zarządzania procesem rozwoju miasta jest monitorowanie postępów oraz
kontrola ustaleń strategicznych. Istotą systemu monitoringu i ewaluacji Strategii jest określenie, czy
i w jakim stopniu realizowane są zadania strategiczne i osiągane założone cele. Proces
4

Raport o stanie Strategii Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r.
za okres 2015-2016
monitorowania polega na systematycznych obserwacjach zmian, zachodzących w ramach
poszczególnych celów i zadań. Systematycznie przeprowadzany monitoring realizacji celów i zadań
tworzyć będzie podstawę do ewaluacji zapisów dokumentu, która może prowadzić do jego
aktualizacji. System monitorowania i ewaluacji „Strategii Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020
z perspektywą do 2030r.” opiera się
na monitoringu operacyjnym w cyklach dwuletnich
i monitoringu strategicznym w cyklach co najmniej czteroletnich, na podstawie raportu o stanie
miasta.
W celu określenia stopnia realizacji wytyczonych w Strategii celów i zadań przeprowadzony został
monitoring operacyjny za lata 2015–2016 na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Puławy
z dnia 5 lipca 2017r. w sprawie przystąpienia do monitoringu operacyjnego oraz opracowania
Raportu z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r. Wydział
Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy, zgodnie z zarządzeniem, prowadził monitoring i opracował
niniejszy raport przedstawiający wdrażanie zadań strategicznych. Raport powstał w oparciu o „Karty
monitoringu realizacji zadań strategicznych za okres 2015–2016” wypełnione przez merytoryczne
wydziały oraz jednostki odpowiedzialne za realizację działań i rezultatów w ramach poszczególnych
zadań strategicznych, zawierające część opisową oraz wskaźniki ilościowe zdefiniowane na etapie
tworzenia Strategii. Większość wskaźników wyrażona jest liczbowo, jednak specyfika niektórych
pozwala jedynie na przedstawienie ich w formie opisowej.
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1. Cel strategiczny I. Wzmocnienie potencjału rozwojowego miasta
Cel pośredni I.1. Kształtowanie przestrzeni Miasta służące
wszechstronnemu rozwojowi
Zadanie strategiczne I.1.1.
Kontynuacja działań na rzecz racjonalnego kształtowania przestrzeni Miasta
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Planowania Przestrzennego
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły
W latach 2015–2016 zostały uchwalone następujące miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego:
1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Jednostka
Bilansowa F” - Uchwała Nr XV/111/2015 Rady Miasta Puławy z dnia 24.09.2015r.,
2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy „Żeromskiego” Uchwała Nr XXIII/216/2016 Rady Miasta Puławy z dnia 30.05.2016r.,
3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Lubelska Składowa” - Uchwała Nr XXIV/221/2016 Rady Miasta Puławy z dnia 30.06.2016r.,
4) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy dla terenu
położonego pomiędzy ul. Składowa i Lubelską - Uchwała Nr XXIV/223/2016 Rady Miasta
Puławy z dnia 30.06.2016r.,
5) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy „Kopernika” Uchwała Nr XXIV/225/2016 Rady Miasta Puławy z dnia 30.06.2016r.,
6) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Mokradki” część A
w Puławach - Uchwała Nr XXIV/227/2016 Rady Miasta Puławy z dnia 30.06.2016 r.,
7) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Powiśle” Uchwała Nr XXVIII/259/2016 Rady Miasta Puławy z dnia 27.10.2016r.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wyznaczyły tereny pod inwestycje stymulujące
rozwój miasta zapewniając jednocześnie estetyczne, spójne z otoczeniem i funkcjonalne uzupełnienie
zagospodarowana przestrzeni miejskiej. Zostały również ograniczone ryzyka zawiązane
z lokalizowaniem inwestycji budowlanych w strefach zagrożenia powodzią.
Jednostka
Źródło
miary

Wskaźnik
Powierzchnia obszarów objętych miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego
powierzchnia miasta
Procent powierzchni miasta objętej planami
zagospodarowania przestrzennego
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2015

2016

ha

UM

2675

2998

km2

UM

50,49

50,49

%

UM

52,90

59,20
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Wskaźniki przewidziane dla zadania I.1.1 określają jaka powierzchnia miasta została objęta planami
zagospodarowania przestrzennego (procentowo oraz w hektarach). Udział powierzchni MPZP wrasta,
co jest informacją bardzo dobrą z punktu widzenia planowania i realizacji inwestycji. W chwili
obecnej blisko 60 % terenu miasta ma pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego.

Zadanie strategiczne I.1.2.
Funkcjonalne wykorzystanie terenów centrum Miasta
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Planowania Przestrzennego
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie w trakcie realizacji
Na podstawie koncepcji zagospodarowania przestrzennego powstałej w 2014 roku opracowywany
jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Centrum”. Uwzględnia on znaczną część
wytycznych wynikających z koncepcji oraz realne możliwości reorganizacji funkcjonalnej
i przestrzennej tego obszaru. Ze względu na strukturę własnościową terenów położonych w centrum
miasta, trudny do określenia jest czas realizacji założeń koncepcji.

Zadanie strategiczne I.1.3.
Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Rozwoju Miasta
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie w trakcie realizacji
W 2015 roku Rada Miasta Puławy podjęła Uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r., według
którego w nadchodzących latach realizowane będą zadania z zakresu rewitalizacji. Następnie
opracowane zostały „Założenia do Programu Rewitalizacji” tj. część analityczno-diagnostyczna (ocena
skutków wdrażania LPR 2007-2015, diagnoza miasta, raport z przeprowadzonych badań wśród
mieszkańców, delimitacja obszarów zdegradowanych i do rewitalizacji). Ponadto przeprowadzono
ankietyzację mieszkańców Puław (poznano opinię na temat działań jakie powinny być prowadzone
w ramach procesu rewitalizacji) oraz badania fokusowe. W roku 2015, Prezydent Miasta powołał
również Zespół Koordynacyjny ds. Programu Rewitalizacji.
W roku 2016 kontynuowano działania związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Puławy. W pierwszej kolejności wykonano badania ankietowe wśród mieszkańców obszarów
rewitalizacji. Następnie w celu określenia potrzeb rewitalizacyjnych tych obszarów przeprowadzono
spotkania informacyjno-konsultacyjne z interesariuszami w obszarach wyznaczonych do rewitalizacji
oraz warsztaty rewitalizacyjne dla osób zainteresowanych zgłaszaniem przedsięwzięć rozwojowych
do LPR. Podczas naboru propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do LPR zorganizowano punkt
konsultacyjny dla osób przygotowujących propozycje przedsięwzięć do programu. Prezydent Miasta
poszerzył skład Zespołu ds. Programu Rewitalizacji o przedstawiciela organizacji pozarządowych
(NGO) i Młodzieżowej Rady Miasta Puławy. W dalszej kolejności przeprowadzono strategiczną ocenę
7
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oddziaływania na środowisko projektu LPR oraz konsultacje społeczne projektu dokumentu LPR
Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r., w tym debatę publiczną dla interesariuszy
rewitalizacji. W grudniu 2016r. Rada Miasta Puławy pozytywnie zaopiniowała projekt dokumentu
programu.
Należy wspomnieć, iż na przygotowanie Programu Rewitalizacji oraz przeprowadzenie całego
wieloetapowego procesu opracowania dokumentu, Miastu Puławy przyznano dotację celową
w wysokości 110 736,45 zł, ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Jednostka
Źródło
miary

Wskaźnik

2015

2016

Powierzchnia obszarów rewitalizowanych

ha

UM

0

189,02

powierzchnia miasta
Procent powierzchni miasta objętej programami
rewitalizacji

km2

UM

50,49

50,49

%

UM

0

3,74

Wskaźniki przewidziane dla zadania I.1.3. określają powierzchnię obszarów miasta przeznaczonych
do rewitalizacji została objęta planami (procentowo oraz w hektarach). Zajmują one powierzchnię
189,02 ha co stanowi 3,74% powierzchni miasta. Zamieszkuje je 13.920 osób, co stanowi 28,74%
ogólnej liczby mieszkańców Puław. Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, obszar rewitalizacji nie może
obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30%
jej mieszkańców.

Cel pośredni I.2. Poprawa dostępności komunikacyjnej
Zadanie strategiczne I.2.1.
Ukończenie budowy północnej obwodnicy Miasta w ciągu drogi ekspresowej S12
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie w trakcie realizacji
Dnia 30 grudnia 2014r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
zawarła umowę
z Konsorcjum: Lider Energopol Szczecin Sp. Akcyjna, Partner Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o. Zwoleń na realizację zadania: „Zaprojektuj i wybuduj drogę ekspresową S 17 Garwolin –
Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł Sielce” obecnie Kurów
Zachód”. Część nr 3: Odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle m. Puławy”.
W ramach realizowanego zadania budowy drogi ekspresowej S 17 na odcinku Garwolin – Kurów
wykonany zostanie dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy uwzględniając m.in. na
odcinku o długości 1,34 km – zaprojektowanie i dobudowę prawej jezdni drogi ekspresowej wraz
z zaprojektowaniem i wykonaniem niezbędnych robót dotyczących korekty geometrii łuku
poziomego oraz wymiany warstwy ścieralnej jezdni istniejącej (która będzie stanowiła lewą jezdnię
8
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drogi ekspresowej). Na odcinku długości ok. 10,5km – zaprojektowanie i budowę dwujezdniowej
drogi ekspresowej. Łącznie powstanie ok. 11,8 km nowej drogi ekspresowej.

Projektowane węzły drogi ekspresowej:
1.Węzeł Michałówka z drogą wojewódzką nr 824 relacji Żyrzyn – Puławy,
2. Węzeł Końskowola z drogą powiatową nr 2507L relacji Końskowola – Sielce – droga krajowa nr 17,
3. Węzeł Azoty składający się z następujących skrzyżowań na prawe skręty:
3.1. Prawostronne skrzyżowania na prawe skręty „Azoty I” z projektowaną drogą dojazdową oraz
istniejącą Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego,
3.2.Lewostronne skrzyżowanie na prawe skręty „Azoty II” z istniejącą drogą dojazdową do Zakładów
Azotowych „Puławy”
Zgodnie z umową planowany termin zakończenia zadania to 30 kwietnia 2018r.

Zadanie strategiczne I.2.2.
Rozwój sieci drogowej w południowej części Puław
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych,
Zarząd Dróg Miejskich
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie w trakcie realizacji
Rozwój sieci drogowej w południowych i południowo-wschodnich rejonach Puław pozwoli odciążyć
centralne drogi komunikacyjne oraz skrócić czas i trasę przejazdu między peryferyjnymi częściami
Puław. W 2015r. wybudowano drogę w ulicach: Ceglanej, Zabłockiego (odc. Ceglana – Powstańców
Listopadowych), Opani, Krasińskiego, Baca (odc. Ziemięckiej - Mieczyńskiego), Mieczyńskiego
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(odc. Baca – Lipowa) oraz przebudowano drogę w ulicy Krasickiego (odc. Woronicza – Naruszewicza).
Natomiast w roku 2016 wybudowano drogę w ulicach: Jednacza (odc. od skrzyżowania z Górną
i odcinek do Szalkiewiczowej), Skowieszyńskiej (chodnik ze ścieżką rowerową na odc. Ogrodowa –
Sosnowa) oraz przebudowano drogę w ulicach: Saperów Kaniowskich i Koźmiana (odc. Woronicza –
Naruszewicza).
Jednostka
Źródło
miary

Wskaźnik

2015

2016

Długość wybudowanych dróg

km

ZDM

1,701

0,144

Długość zmodernizowanych dróg

km

ZDM

0,094

0,311

W ramach zadań dotyczących budowy lub przebudowy dróg, w miarę możliwości technicznych
wykonywane było oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, kanały technologiczne.

Zadanie strategiczne I.2.3.
Optymalizacja wewnętrznego układu drogowego
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych,
Zarząd Dróg Miejskich
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie w trakcie realizacji
Miasto sukcesywnie, w miarę posiadanych środków finansowych, realizuje przedsięwzięcia służące
poprawie jakości dróg, udrożnieniu i integracji układu komunikacyjnego na terenie miasta. W roku
2015 wybudowano drogę: w ulicach: Ceglanej, Zabłockiego (odc. Ceglana – Powstańców
Listopadowych), Opani, Szwedzkiej i bocznych wewnętrznych, Krasińskiego, Baca (odc. Ziemięckiej Mieczyńskiego), Mieczyńskiego (odc. Baca – Lipowa) oraz przebudowano w ulicach Krasickiego (odc.
Woronicza – Naruszewicza), Hauke-Bosaka (końcowy odcinek od ul. Dąbrowskiego), ścieżka
rowerowa i ciąg pieszy od Prusa do wiaduktu na drodze krajowej nr 12. Natomiast w roku 2016
zmieniono układ komunikacyjny w os. Norwida - przebudowano drogę - ulicę Norwida (nowe
włączenie do ul. Lubelskiej, drogę z parkingami do Błoni Miejskich, drogę wzdłuż ul. Lubelskiej do
pawilonów handlowych) wraz z drogami wewnętrznymi
(dojazd do MP 7, do bursy).
W os. Górna – Kolejowa wybudowano ul. Jednacza (odc. od skrzyżowania z Górną i odcinek do
Szalkiewiczowej), w ul. Skowieszyńskiej (chodnik ze ścieżką rowerową, na odc. Ogrodowa –
Sosnowa) oraz przebudowano drogi: ul. Saperów Kaniowskich, ul. Gdańską, ul. Kochanowskiego (odc.
Reja – Sienkiewicza),ul. Koźmiana (odc. Woronicza – Naruszewicza).
W ramach budowy lub przebudowy dróg wykonano również oświetlenie uliczne, kanalizację
deszczową odwadniającą drogi oraz kanały technologiczne. Zmianom w sieci drogowej towarzyszyły
także inwestycje w infrastrukturę parkingową oraz uzupełnianie i rozbudowa ścieżek rowerowych.
W zakresie dróg pozostających poza administrowaniem przez Miasto, GDKKiA prowadziła prace
związane z remontami cząstkowymi nawierzchni, konserwacją sygnalizacji świetlnej, wycinką
i nasadzeniem drzew, oznakowaniem pionowym, a także utrzymaniem czystości w pasach drogowych
dróg nr 12 (ul. Lubelska) oraz 824 (ul. Partyzantów, Żyrzyńska).
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Jednostka
Źródło
miary
km
UM

Wskaźnik
Długość wybudowanych dróg gminnych
Długość zmodernizowanych dróg gminnych

km

Długość zmodernizowanych dróg na terenie Puław

km

Długość wybudowanych dróg na terenie Puław

km

Liczba wybudowanych miejsc parkingowych

szt.

Długość wybudowanych dróg rowerowych

km

Liczba wybudowanych elementów infrastruktury
towarzyszącej dla rowerzystów

szt.

UM
UM /
ZDW /
ZDP
UM /
ZDW /
ZDP
UM /
ZDM
UM /
ZDM
UM /
ZDM

2015

2016

2,04

0,57

0,17

1,26

0,17

1,26

2,04

0,57

41

299

2,86

0,90

0

0

2,5
2
km

1,5
1
0,5
0

2015

2016

Długość zmodernizowanych dróg na terenie Puław
Długość wybudowanych dróg na terenie Puław

Z uwagi, iż zarówno Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jak i Powiatowy Zarząd Dróg nie
prowadził działań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg na terenie Puław,
wartości pierwszych czterech wskaźników są tożsame. Oznacza to, iż w latach 2015-2016 budowane
oraz modernizowane były wyłącznie drogi gminne.
Przy budowie/przebudowie dróg powstają nowe miejsca postojowe. W latach 2015-2016
wybudowano 340 miejsc parkingowych m.in. w ul. Norwida, Saperów Kaniowskich, Gdańskiej.
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Zadanie strategiczne I.2.4.
Integracja systemów komunikacji publicznej
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych,
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie w trakcie realizacji
W ramach działań określonych w „Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
zbiorowego dla gminy Miasto Puławy wraz z obszarami sąsiednich gmin funkcjonalnie powiązanych
w ramach porozumienia w sprawie wspólnej komunikacji miejskiej na lata 2013-2024” w 2015 roku
zrealizowano m.in.:
1) wprowadzono do obsługi komunikacyjnej miejscowości Wysokie Koło, Gniewoszów na obszarze
gminy Gniewoszów,
2) wprowadzono obsługę komunikacyjną na terenie miasta Dęblin, w jego granicach
administracyjnych,
3) wprowadzono obsługę komunikacyjną w miejscowości Bobrowniki na obszarze gminy Ryki,
4) utrzymano w strukturze regularnej komunikacji miejskiej przewozy szkolne do szkół
podstawowych i gimnazjalnych na obszarze gminy Janowiec, Puławy, Końskowola (włączono do
obsługi miejscowość Skowieszyn),
5) zwiększono obsługę komunikacyjną w soboty i niedziele w miesiącach czerwiec-sierpień do
Kazimierza Dolnego po godz. 21.00,
6) zmieniono trasę linii nr 16 w granicach miasta Puławy, w celu dostosowania do obsługi
targowiska miejskiego przy ul. Lubelskiej i poprawy obsługi Os. Górna – Kolejowa,
7) prowadzone były przez MZK-Puławy Spółka z o.o. w Puławach badania w zakresie podaży
i popytu, w celu pozyskania danych umożliwiających prowadzenie racjonalnej polityki w zakresie
komunikacji miejskiej,
8) wprowadzono w czwartki na potrzeby słuchaczy Puławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku kurs
linii nr 8 zapewniający odwóz po zakończeniu zajęć,
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9) osiągnięto udział autobusów niskopodłogowych do poziomu 28 jednostek tj. 77,8 % w ogólnej
ilości posiadanych autobusów.
Natomiast w roku 2016 podjęto następujące działania:
1) uruchomiono nowe połączenie komunikacyjne do Skowieszyna oznaczone jako linia nr 23,
2) zmieniona została trasa linii nr 7 w granicach miasta Puławy w os. Górna–Kolejowa,
3) zmieniono trasę jednego kursu linii nr 5, w celu zapewnienia odwozu działkowiczów ok. godz.
15.00 z ogrodów działkowych położonych przy ul. 4 Pułku Piechoty WP,
4) dokonano zmiany trasy linii nr 8, w celu wprowadzenia obsługi komunikacyjnej na ul. Ceglanej,
5) zawieszono z dniem 1 kwietnia obsługę komunikacyjną do miejscowości Wysokie Koło,
Gniewoszów położonych na obszarze gminy Gniewoszów, z powodu rozwiązania porozumienia
przez Gminę Gniewoszów,
6) zwiększono częstotliwość kursowania autobusu linii nr 15 do miejscowości Niebrzegów
i Bobrowniki,
7) utrzymano
w czwartki w okresie od 1 listopada do 31 marca na potrzeby słuchaczy
Puławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku kursu linii nr 8 zapewniającego odwóz po
zakończeniu zajęć z budynku Puławskiej Szkoły Wyższej (Wydział Zamiejscowy UMCS) położonego
przy ulicy 4 Pułku Piechoty WP,
8) osiągnięto udział autobusów niskopodłogowych do poziomu 30 jednostek tj. 81,1% w ogólnej
ilości posiadanych autobusów.
Wskaźnik
Długość tras publicznego transportu zbiorowego
Liczba wybudowanych przystanków publicznego
transportu zbiorowego
Liczba połączeń realizowanych w ramach publicznego
transportu zbiorowego

Jednostka
Źródło
miary
km
MZK

2015

2016

314,00

303,00

szt.

MZK

2

2

szt.

UM

29

30

Zadanie strategiczne I.2.5.
Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych,
Centrum Usług Wspólnych w Puławach
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie w trakcie realizacji
Miasto Puławy wspiera inicjatywy związane z rozwojem sieci teleinformatycznej, w tym dostarcza
Internet do placówek oświatowych, przedszkoli oraz innych jednostek podległych gminie Miasto
Puławy.
Da zadania monitorowano wskaźniki określające długość wybudowanych lub zmodernizowanych
kanałów technologicznych. Kanały technologiczne budowane są w trakcie budowy lub przebudowy
drogi.
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Jednostka
Źródło
miary

Wskaźnik

2015

2016

Długość wybudowanych kanałów technologicznych

km

UM

2,00

1,84

Długość zmodernizowanych kanałów technologicznych

km

UM

0,00

0,00

Długość sieci Internetu szerokopasmowego

km

UM

43,00

43,00

W 2015 roku, kanały technologiczne wybudowano w ulicach: Ceglanej, Zabłockiego (odc. Ceglana –
Powstańców Listopadowych), Opani, Krasickiego (odc. Woronicza – Naruszewicza), Krasińskiego,
Szwedzkiej łączne z drogami wewnętrznymi w osiedlu. Natomiast, w roku 2016 wybudowane zostały
kanały technologiczne w ulicach: Saperów Kaniowskich, Kochanowskiego (odc. Reja – Sienkiewicza),
Gdańskiej, Koźmiana, Norwida z drogami wewnętrznymi, Skowieszyńskiej (odc. Ogrodowa –
Sosnowa).

Cel pośredni I.3. Ochrona środowiska
Zadanie strategiczne I.3.1.
Kontynuowanie działań na rzecz rozwoju systemu gospodarki wodno-ściekowej
Miasta wraz z integracją gminnych systemów w ramach „Aglomeracji Puławskiej”
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych,
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o.
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły
W latach 2015-2016, MPWiK Wodociągi Puławskie Sp. z o.o. w Puławach kontynuował działania na
rzecz rozwoju systemu gospodarki wodno-ściekowej w zakresie gminy: Końskowola i Żyrzyn (obszar
objęty Projektem „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy”) oraz na
terenie miasta Puławy.
Jednostka
Źródło
miary

Wskaźnik
Połączenia wodociągowe prowadzące do budynków
mieszkalnych w "Aglomeracji Puławskiej"
Połączenia kanalizacyjne prowadzące do budynków
mieszkalnych w "Aglomeracji Puławskiej"
Długość sieci wodociągowej w "Aglomeracji
Puławskiej"
Długość sieci kanalizacyjnej w "Aglomeracji
Puławskiej"
Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej
w "Aglomeracji Puławskiej"
Odsetek ludności korzystającej z kanalizacji w
"Aglomeracji Puławskiej"
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2015

2016

szt.

MPWiK

97

459

szt.

MPWiK

431

523

km

MPWiK

2,02

24,48

km

MPWiK

31,50

13,88

%

MPWiK

96,90

99,00

%

MPWiK

95,70

96,50
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Po zrealizowaniu zadania „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach Aglomeracji Puławy”
został spełniony wymóg poziomu skanalizowania obszaru aglomeracji regulowanego dyrektywami
unijnymi m. innymi 91/271/EWG.

Zadanie strategiczne I.3.2.
Rozwój zintegrowanego systemu gospodarki odpadami
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych,
Wydział Ochrony Środowiska, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły
Z uwagi na brak możliwości finansowania i budowy spalarni odpadów, zmianie uległa metoda
realizacji zadania. Po zrealizowanej w latach 2012-2014 modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych przystąpiono do realizacji przedsięwzięcia dostosowującego Zakład do
wymogów Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w zakresie unieszkodliwiania
materiału zielonego poprzez budowę pryzmowej kompostowni odpadów zielonych pozyskanych
z terenu zarówno miasta jak i całego, obsługiwanego przez Zakład regionu.
Kolejnym krokiem będzie wdrożenie projektu „Budowy instalacji odzysku energii z frakcji
energetycznej odpadów” umożliwiającej zagospodarowanie odpadów o wysokiej energetyczności
pozostałych po mechanicznej obróbce, o wysokiej energetyczności, niemożliwych do
zagospodarowania poprzez składowanie. Instalacja ta pozwoli na lokalne wykorzystanie potencjału
energetycznego wydzielonych wysokokalorycznych frakcji odpadów w procesie ich termicznego
przekształcania w połączeniu z odzyskiem ciepła systemowego dla miasta. Instalacja funkcjonować
będzie w ramach zintegrowanego systemu gospodarki odpadowej w Puławach stanowiąc jego
ostatnie ogniwo. Obecnie projekt ten jest w fazie koncepcyjnej na etapie tworzenia wstępnej
dokumentacji.
Wdrożenie powyższych projektów umożliwi w przyszłości zahamowanie wzrostu cen na
zagospodarowanie odpadów, przy sukcesywnie rosnących stawkach tzw. opłaty marszałkowskiej
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wnoszonej za deponowanie odpadów na składowisku, rozwiąże bieżący problem związany z budową
nowych składowisk, a także umożliwi odzysk ciepła systemowego dla miasta.
Jednostka
Źródło
miary

Wskaźnik
Liczba przeprowadzonych wśród mieszkańców akcji
edukacyjnych w zakresie zagospodarowania odpadów
Procent odzysku surowców wtórnych

2015

2016

szt.

UM

14

12

%

ZUK

12,90

11,94

Zrealizowana kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie prawidłowego postępowania
z odpadami komunalnymi obejmowała zadania polegające na produkcji i dystrybucji ulotek
informacyjno-edukacyjnych (m.in. „Eco-Poradnik”, „Harmonogram odbioru odpadów komunalnych”,
produkcji i emisji filmów edukacyjnych w lokalnych mediach oraz Internecie (Eco-Spoty, „Dobre rady
na odpady”), organizacji konkursów (m.in. plastyczny w przedszkolach „Dbamy o środowisko –
segregujemy odpady”), happeningów, zabaw, gier, teatrzyków ekologicznych, wystaw, imprez
o charakterze ekologicznym, zakupie ekologicznych gadżetów i toreb ekologicznych, promowaniu
Programu „Puławy Czyste Miasto”. Kampania skierowana była do wszystkich grup wiekowych: dzieci
w wieku przedszkolnym szkolnym (szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie) oraz osób dorosłych.

Zadanie strategiczne I.3.3.
Rozwój gospodarki niskoemisyjnej
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych,
Wydział Ochrony Środowiska, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły
Miasto Puławy opracowało „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miasto Puławy na lata
2015-2020”, który został przyjęty i wdrożony do realizacji Uchwałą Nr XXI/198/16 Rady Miasta
Puławy z dnia 30 marca 2016r. Powyższy dokument jest dokumentem strategicznym i wyznacza
kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Puławy na lata 2015-2020. Koncentruje się
głównie na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych
źródeł energii oraz redukcji gazów cieplarnianych z obszaru miasta. Działania są sukcesywnie
realizowane na podstawie opracowanego harmonogramu ich realizacji. Ponadto, w ramach Planu
zostały przeanalizowane uwarunkowania i możliwości redukcji zużycia energii, przedstawiono
możliwe do realizacji działania wraz z oceną ich efektów ekologicznych i ekonomicznych.
Wskaźnik

Jednostka
miary

Źródło

2015

2016

MWh

ZE

bd

bd

GJ

OPEC

Zużycie energii elektrycznej
Zużycie energii cieplnej
Zużycie gazu

tys.m

Udział produkcji energii z odnawialnych źródeł

%

16

3

563 923,77 899 584,09

PGNiG

4 778,90

4 823,30

ZE

6,70

6,80
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Zużycie energii cieplnej w Puławach (GJ)

2015
2016

563 923,77
899 584,09

3

Zużycie gazu w Puławach (tys.m )

4 823,30

2015
2016

4 778,90
Wskaźniki dla zadania I.3.3 dotyczące zużycia energii cieplnej i gazu w Puławach w roku 2016
pokazują wzrost zużycia energii cieplnej o ponad 37% oraz o blisko 1% zużycia gazu.

Zadanie strategiczne I.3.4.
Edukacja ekologiczna
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Ochrony Środowiska
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły
W latach 2015-2016 realizowano kampanię informacyjno-edukacyjną mającą na celu zwiększenie
świadomości mieszkańców w różnych grupach wiekowych w zakresie ochrony środowiska. Zakres
tematyczny kampanii obejmował następujące obszary: właściwe postępowanie z odpadami, ochrona
wody i powietrza, oszczędność energii elektrycznej, promocja proekologicznego transportu, właściwe
postępowanie ze zwierzętami domowymi. W tym celu, zorganizowano konkursy i olimpiady
ekologiczne, Eco-warsztaty w przedszkolach, happeningi, wystawy (Eco-dom) oraz imprezy
o charakterze ekologicznym, wyprodukowano i rozdystrybuowano ulotki informacyjno-edukacyjne
(średnio rocznie ok. 21 000 szt.), wyprodukowano i wyemitowano filmy edukacyjne - Eco-Spoty (m.in.
17
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o oszczędzaniu wody, energii elektrycznej, sprzątaniu po psach, promocji ekologicznych środków
transportu) w lokalnych mediach oraz Internecie, zakupiono ekologiczne gadżety oraz torby
ekologiczne.
Wskaźnik

Jednostka
miary

Źródło

2015

2016

Liczba kampanii w zakresie edukacji ekologicznej

szt.

UM

13

15

Nakłady na edukację ekologiczną

PLN

UM

84 750,64

110 682,08

PLN / os.

UM

1,76

2,32

os.

UM

48 065

47 698

Nakłady na edukację ekologiczną na mieszkańca
liczba mieszkańców

120000
100000
80000

Nakłady na
edukację
ekologiczną
(PLN)

60000
40000
20000
0

2015

2016

Wartości wskaźników dla powyższego zadania wykazują w roku 2016 zwiększenie nakładów
finansowych poniesionych na edukację ekologiczną mieszkańców Puław przy jednoczesnym wzroście
przeprowadzonych akcji i kampanii podnoszących poziom wiedzy i świadomości ekologicznej
mieszkańców.

Zadanie strategiczne I.3.5.
Współpraca samorządu Miasta Puławy z partnerami społecznymi, w tym z Grupą
Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Ochrony Środowiska
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły
Miasto Puławy od szeregu lat współpracuje z partnerami społecznymi w zakresie ochrony
środowiska. W 2015 i 2016 roku działania z zakresu edukacji ekologicznej dotyczące ochrony
środowiska, w tym ochrony powietrza, wody oraz prawidłowego postępowania z odpadami
18
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komunalnymi zrealizowano we współpracy z placówkami oświatowymi i organizacjami
pozarządowymi. Zadanie polegające na przeprowadzeniu kampanii edukacyjnej w placówkach
oświatowych z terenu Miasta zrealizowano we współpracy ze Stowarzyszeniem "PrzeszłośćPrzyszłości". Kampania edukacyjna miała na celu poszerzenie wiedzy na temat ekologii oraz
promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży i objęła m.in. organizację warsztatów,
quizów, konkursów i olimpiad. Ponadto zorganizowano akcję pn. „Sprzątanie Puław" podczas, której
uczniowie mieli możliwość kształtowania postaw odpowiedzialności za otaczające środowisko.
W ramach współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami - oddział w Puławach zrealizowano
akcję dokarmiania bezdomnych kotów.
Wskaźnik

Jednostka
miary

Źródło

2015

2016

Liczba inicjatyw Miasta Puławy podejmowanych
z partnerami społecznymi w zakresie ochrony
środowiska

szt.

UM

3

3

Zadanie strategiczne I.3.6.
Ochrona przyrody i kształtowanie krajobrazu
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy – Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw
Lokalowych, Zarząd Dróg Miejskich, Wydział Ochrony Środowiska
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie w trakcie realizacji
W monitorowanym okresie podejmowano działania dotyczące utrzymania istniejących terenów
zieleni (m.in. nasadzenia kwiatów na rabatach), ale także realizacji nowych obiektów. W roku 2015
zagospodarowany został skwer św. Jana Pawła II o pow. 0,25 ha. Ponadto wykonano skwer przy
ul. Legionu Puławskiego o pow. 0,3 ha oraz przebudowano zieleniec przy ul. Kochanowskiego o pow.
0,07 ha. Natomiast w roku 2016 nie wykonano nowych obiektów pełniących funkcje o charakterze
estetycznym czy rekreacyjno-wypoczynkowym.
W ramach kontynuacji programów edukacji przyrodniczej tj. „Zapraszamy ptaki do Puław”, „Leśna
szkoła”, „Owad pożyteczny mieszkaniec miasta” przeprowadzono seminaria, konferencje, wystawy
fotograficzne (m.in. „Sadzenie i pielęgnacja drzew i krzewów w mieście”) oraz wycieczki i ścieżki
ekologiczne („Zimowe liczenie ptaków”, „Ptasia majówka”, „Europejskie Dni ptaków”). Opracowano
materiały edukacyjne (m.in. „Formy ochrony przyrody na terenie gminy Miasto Puławy”, „Parki
i skwery Puław”, „Poznajemy ptaki Puław”) oraz inwentaryzację przyrodniczą gminy Miasto Puławy
stanowiącą opis zasobów przyrodniczych gminy. Ponadto realizowano edukację w placówkach
oświatowych, w tym zajęcia ornitologiczne oraz wykonano budki lęgowe i karmniki dla ptaków
z przeznaczeniem na miejskie tereny zieleni.
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Jednostka
Źródło
miary

Wskaźnik

2015

2016

Liczba odnowionych parków, skwerów, zieleńców

szt.

UM

0

0

Liczba nowych parków, skwerów, zieleńców

szt.

UM

3

0

Liczba pomników przyrody

szt.

UM

27

22

Powierzchnia obszarów prawnie chronionych

ha

UM

2 139,12

2 139,12

Klasa czystości powietrza - Liczba przekroczeń 24godzinnych stężeń pyłu PM10 w roku

szt.

UM

51

16

W pierwszej połowie 2015r. dokonano szczegółowego przeglądu stanu pomników przyrody na
terenie miasta Puławy, czego efektem jest aktualizacja inwentaryzacji oraz przedmiar prac
konserwacyjnych. Pozbawienie statusu pomnika przyrody nastąpiło z uwagi utraty walorów
przyrodniczych drzew oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
Źródłem niezbędnym do pozyskania informacji w zakresie klasy czystości powietrza – liczby
przekroczeń 24-godzinnych stężeń pyłu PM10 były raporty z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Lublinie.

Cel pośredni I.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego
Zadanie strategiczne I.4.1.
Wsparcie rewaloryzacji zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego
i udostępniania go na potrzeby ruchu turystycznego i mieszkańców Puław
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy – Wydział Kultury i Promocji, Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa, Muzeum Czartoryskich.
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły
Zadanie stanowi kontynuację realizacji zapisów wcześniejszej Strategii Rozwoju Miasta Puławy
2007-2015. Zespół pałacowo-parkowy jest najcenniejszym zasobem historyczno-kulturowym miasta,
a prace realizowane były przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut
Badawczy.
W roku 2015 przeprowadzona została rewaloryzacja dziedzińca osady pałacowo-parkowej
w Puławach. W ramach zadania wykonano wymianę nawierzchni jezdni i chodników, odwodnienie
powierzchni oraz modernizację i rozbudowę oświetlenia terenu. Natomiast w roku 2016 wykonano
remont części środkowej lewego skrzydła pałacu na potrzeby nowo utworzonego Zakładu
Biogospodarki i Analiz Systemowych, w tym m.in. demontaż zbędnych instalacji laboratoryjnych,
malowanie ścian i sufitów, renowacja parkietów. Wykonano także przebudowę części pomieszczeń
pałacu ks. Czartoryskich w Puławach dla potrzeb Puławskiej Szkoły Tańca. Zadanie zostało
sfinansowane ze środków własnych Puławskiej Szkoły Tańca refundowanych przez IUNG-PIB
w czynszu przez kolejne lata, zgodnie z zawartą umowa pomiędzy stronami.
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Jednostka
Źródło
miary

Wskaźnik
Nakłady poniesione na rewaloryzację zespołu
pałacowo-parkowego
Liczba zwiedzających zespół pałacowo-parkowy Muzeum Czartoryskich

2016

PLN

UM

561 013,59

337 601,10

os.

IUNG

19 803

25 822

Liczba
zwiedzających
Muzeum
Czartoryskich
(os.)

30000
20000
10000
0

2015

2015

2016

Do końca 2016 roku Muzeum Czartoryskich w Puławach funkcjonowało jako Oddział Muzeum
Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Od 2 stycznia 2017 roku Muzeum Czartoryskich w Puławach
stało się samodzielną instytucją kultury a jej organizatorem jest gmina Miasto Puławy. Muzeum
Czartoryskich oprócz sal pałacowych będzie również udostępniać zwiedzającym budowle znajdujące
się na terenie parku - Dom Gotycki, Świątynię Sybilli oraz Domek Aleksandryjski.

Zadanie strategiczne I.4.2.
Kontynuacja rewaloryzacji obiektów zabytkowych w zgodzie z Gminnym
Programem Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puławy
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy – Wydział Kultury i Promocji
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły
Grupa wskaźników dla zadania I.4.2. przedstawia liczbę zrewaloryzowanych obiektów oraz wielkość
nakładów poniesionych na rewaloryzację zabytków. Działania rewaloryzacyjne są koordynowane na
podstawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puławy.
Gmina Miasto Puławy w latach 2015-2016 przeznaczyła środki finansowe na ochronę zabytków
i opiekę nad zabytkami w kwocie 103 000 zł. Pozostałe nakłady na rewaloryzację zabytków
ponoszone były ze środków własnych właścicieli obiektów zabytkowych.
Dofinansowane zostały następujące inwestycje:
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1) Remont alejek na Cmentarzu Włostowickim w Puławach (II etap prac) realizowany przez
Parafię pw. św. Józefa w Puławach. Została wykonana nawierzchnia z kostki granitowej
(dotacji w wysokości 30 000 zł).
2) Remont historycznego dojścia pieszego od ul. Piłsudskiego na teren kościoła pw.
Wniebowzięcia NMP w Puławach realizowany przez Parafię pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny w Puławach (dotacja w wysokości 70 000 zł). Wykonano m.in. rozbiórkę
istniejących schodów z bruku polnego, nowe koryto pod schody, osadzono na fundamencie
z betonu elementów z kamieni granitowych. Dodatkowo w 2016r. ze środków własnych
parafia zrealizowała szereg prac: m.in. dębowy konfesjonał, ławki dębowe w nawie głównej
z ogrzewaniem elektrycznym oraz na emporze kościoła wraz z dostosowaniem ich do
charakteru obiektu, zamontowanie kraty między przedsionkiem a nawą główną,
umożliwiającej zwiedzanie świątyni od maja do października, monitoring, opracowano
projekty rewaloryzacji otoczenia kościoła i przebudowy dzwonnicy.
3) Konserwacja zabytkowych ikon w cerkwi pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny
w Puławach (dotacja 3 000 zł) realizowana przez Parafię prawosławną pw. św. Równej
Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Zakres prac obejmował prace konserwatorskie ikon
św. Ewangelistów z carskich wrót oraz ikon św. Olgi i św. Włodzimierza.
W latach 2015-2016 w Kościele pw. św. Józefa, ze środków własnych parafii zostały wykonane prace
renowacyjne ołtarza (odnowiono obraz Świętej Rodziny z głównego ołtarza, Oko Opatrzności
i nadstawa tabernakulum, oczyszczono z warstwy farby olejnej ołtarz z piaskowca i uzupełniono
ubytki kamienia oraz wykonano złocenie, wymieniono również płytę ołtarza na marmurową).
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w roku 2015 realizował
prace rewaloryzacyjne dziedzińca osady pałacowo-parkowej w Puławach, natomiast
w roku 2016 wykonano remont części środkowej lewego skrzydła pałacu na potrzeby nowo
utworzonego Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych oraz przebudowano części pomieszczeń
pałacu ks. Czartoryskich w Puławach dla potrzeb Puławskiej Szkoły Tańca.
Jednostka
Źródło
miary

Wskaźnik
Liczba zrewaloryzowanych zabytków ujętych w
Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami dla
Miasta Puławy
Nakłady poniesione na rewaloryzację zabytków
ujętych w Gminnym Programie Opieki nad
Zabytkami dla Miasta Puławy
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2015

2016

szt.

UM

5

4

PLN

UM

834 013,59

557 701,10
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Cel pośredni I.5. Rozwój powiązań zewnętrznych i promocja Miasta
Zadanie strategiczne I.5.1.
Promocja wizerunku Puław
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy – Wydział Kultury i Promocji
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły
Sprawozdanie z realizacji tego zadania podzielone zostało na promocję gospodarczą oraz promocję
miasta.
PROMOCJA GOSPODARCZA
Informacje dotyczące postrzegania miasta przez przedsiębiorców uzyskiwane są na corocznych
spotkaniach kapituły Wyróżnienia Puławski Przedsiębiorca Roku. W skład Kapituły wchodzą
przedstawiciele Miasta Puławy, instytucji wspierania przedsiębiorczości: Powiatowego Urzędu Pracy,
Cechu Rzemiosł Różnych, Puławskiej Izby Gospodarczej, Fundacji Puławskie Centrum
Przedsiębiorczości oraz laureaci wyróżnienia reprezentujący: Zakłady Azotowe Puławy S.A.,
Termochem Sp. z o.o., Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Mostostal S.A., Bio–Relax, Auto Pikul,
Remzap Sp. z o.o., Echo–Son SA, SHIMA, ONER CARBON. W latach 2015 i 2016 wyróżnienia Puławski
Przedsiębiorca Roku otrzymały firmy, które prowadzą swoją działalność na terenie Puławskiego Parku
Naukowo–Technologicznego. W ocenie członków Kapituły świadczy to o atrakcyjnej ofercie dla
nowych, innowacyjnych firm, stworzonej przez Puławski Park Naukowo–Technologiczny. W 2016r.
Urząd Miasta rozesłał do znaczących pracodawców z terenu Miasta Puławy ankietę dotyczącą oceny
sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa w okresie 2 lat, która wykazała, że sytuacja ogólna
przedsiębiorstwa była stabilna – „pozostała bez zmian”, portfel zamówień był w większości
„wystarczający”, przedsiębiorcy nie przewidywali też zwiększenia stanu zatrudnienia. Corocznie ok.
300 przedsiębiorców rejestruje działalność gospodarczą na terenie miasta Puławy.
W roku 2015 Miasto Puławy wspólnie z Miastem Lublin realizowało projekt pn. „Promocja głównych
osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast – Lublin i Puławy”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
W szczególności realizowano konferencje („Zastosowanie ekstraktów roślinnych w przemyśle”,
„Uroczyste otwarcie laboratoriów w PPNT”, „PPNT – lubię to”, „Zaprogramuj swój START – UP”,
Biznesoaktywni), kampanię internetową i prasową promującą potencjał inwestycyjny gminy.
Opracowano folder gospodarczy gminy Miasto Puławy oraz materiały promocyjno–reklamowe,
w tym spoty reklamujące PPNT. Zorganizowano 5 indywidualnych wizyt studyjnych w PPNT oraz
konkurs START-UP. Wykonano stronę internetową „System Obsługi Inwestora” na stronie miejskiej.
Ponadto przygotowana została m.in. reklama Puław w piśmie pokładowym linii lotniczych WizzAir
(dwumiesięcznik, który czyta miesięcznie ok. 1,3 mln pasażerów, a więc 2,6 mln w ciągu dwóch
miesięcy – 52% procent odbiorców to mężczyźni, 48% to kobiety, reprezentujący grupy zawodowe
kierowników oraz managerów wyższego i niższego szczebla). Natomiast w roku 2016 realizowana
była kampania „Puławy dobre miejsce na start. Inkubator sukcesu”, która była nagrodą
w konkursie z okazji 25-lecia transformacji w kategorii „Przestrzeń dostępna”. Puławy otrzymały
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nagrodę - kampanię reklamową polegającą na prezentacji Puławskiego Parku NaukowoTechnologicznego jako dobrego miejsca na start w Puławach. Promocja odbyła się w formie
billboardów i citylightów w Warszawie, Trójmieście i Wrocławiu. Było to ogółem 66 nośników, w tym
24 billboardy i 42 citylighty, które zostały umieszczone w atrakcyjnych lokalizacjach.
PROMOCJA MIASTA
W roku 2015, w ramach Dni Puław odbył się Festiwal Artywacje – przedsięwzięcie zapisane
w Strategii Promocji Miasta. Podczas trzydniowej imprezy zorganizowano szereg przedsięwzięć
artystycznych (m.in. koncert zespołu Chonabibe, spektakl Klinika Lalek „Cyrk bez przemocy”, pokaz
MulitiVisual, wystawy „Poczuj sztukę” i „Play the Music”, pokazy taneczne i warsztaty dla
uczestników). Impreza jako jedna z najważniejszych w roku była szeroko promowana zarówno wśród
mieszkańców Puław, jak i w regionie (m.in. plakaty, banery, ulotki, katalogi, artykuły w prasie,
prezentacje na telebimach).
Kolejną imprezą cieszącą się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród mieszkańców, ale też
ściągającą do Puław melomanów z całego kraju jest Puławski Festiwal Muzyczny „Wszystkie Strony
Świata”. Ma już swoją renomę i stanowi mocny akcent na muzycznej mapie Polski. Festiwal ten jest
doskonałą okazją do promocji Puław.
Promocja obejmowała również kampanię promocyjną Puław w Programie 2 Polskiego Radia.
Działania promocyjne, mające na celu kształtowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku Puław
zgodnie z założeniami Strategii Promocji Miasta realizowane były zarówno w roku 2015 jak i 2016
poprzez udział w innych imprezach organizowanych na terenie Puław. Były to m.in.: Puławskie Kino
Samochodowe, Rajd Nadwiślański, Rajd Pojazdów Zabytkowych.
W roku 2016 obchodzono 110 lat nadania Puławom praw miejskich. Jubileusz został zaakcentowany
podczas większości miejskich uroczystości i imprez. Logo 110-lecia pojawiło się na okolicznościowych
publikacjach, elementach wizerunkowych, jak również na materiałach promocyjnych
przygotowanych z tej okazji. W ramach 110-lecia zostały wykonane roll-upy i baner, które
prezentowały stare i nowe Puławy. W ramach jubileuszu odbyła się „Majówka na 110!” - festyn
rodzinny inaugurujący obchody 110-lecia zorganizowany we współpracy z POK „Dom Chemika”.
Ponad 2-godzinne spotkanie mieszkańców na Placu Chopina wypełnione animacjami i zabawami dla
dzieci, konkursami, pokazami i innymi atrakcjami. W ramach wydarzenia odbyły się min. warsztaty
kuglarskie, bębniarskie, zawody deskorolkowe a mieszkańcy mogli zrobić pamiątkowe zdjęcia
w fotobudce. Podczas Majówki wykonane zostało zdjęcie puławian na 110-lecie. Przedsięwzięcie to
stanowiło kontynuację działań podjętych w 2006 roku przy okazji 100-lecia miasta, kiedy to po raz
pierwszy wykonano fotografię mieszkańców. Podczas „Majówki na 110!” został nakręcony
30-sekundowy spot z okazji 110-lecia prezentowany w lokalnej telewizji przy okazji zapowiedzi
i relacji z imprez. Pokazywany był też m.in. w bloku reklamowym przed rozpoczęciem seansów
Puławskiego Kina Samochodowego, w czasie Mistrzostw Wushu (w blokach reklamowych w telewizji
internetowej). Zamieszczony był też na Facebooku i stronie internetowej miasta, gdzie cieszył się
bardzo dużym zainteresowaniem (w sumie ponad 5.000 odsłon). Na zakończenie Majówki
mieszkańcy zostali poczęstowani tortem jubileuszowym. Ważnym elementem „Majówki na 110!”
było otwarcie wystawy plenerowej pt. „To nasze Puławy”, opracowanej na zlecenie Urzędu Miasta
Puławy przez Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta, której towarzyszyło wydawnictwo pod tym
samym tytułem, zawierające fotografie znajdujące się na wystawie. Cieszyło się ono (i wciąż cieszy)
dużym zainteresowaniem (konieczne było przygotowanie dodruku). Wydawnictwo nieodpłatnie
przekazywano mieszkańcom zarówno podczas Majówki, jak i potem w czasie imprez odbywających
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się z okazji Dni Puław. Ważnym wydarzeniem w 2016 roku były Światowe Dni Młodzieży, w ramach
których zorganizowano Biesiadę Międzynarodową. Przeznaczono także środki na materiały
promocyjne dla pielgrzymów, wykonano banery na latarnie z logo ŚDM oraz Puław. Powstała mapa
do gry miejskiej organizowanej dla przybyłych gości. Z tej okazji oświetlono również Kościół
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Udział w Turnieju Miast zaangażował mieszkańców we wspólne działanie jakim było głosowanie na
stronie internetowej.
Promocję wewnętrzną miasto realizowało poprzez plakaty, spoty, wydawnictwa. Szczególnie
promowano otwarcie miejskiego lodowiska połączone z organizacją miejskich mikołajek. W ramach
promocji miasta w 2016 roku miał miejsce koncert zorganizowany w ramach projektu Jarocin
„Nowsza Aleksandria”. Po trzydziestu latach od premiery ”Nowej Aleksandrii” puławskiego zespołu
Siekiera zrealizowano projekt „Nowsza Aleksandria” w Jarocinie i Puławach. Odbyło się spotkanie
literackie z Markiem Sieprawskim podczas festiwalu w Jarocinie, wydano album muzyczny CD
i limitowany singiel winylowy – wydawnictwa zostały opatrzone logotypem miasta Puławy.
Wskaźniki dla zadania I.5.1. dotyczą liczby działań promujących Puławy skierowanych do turystów
i przedsiębiorców i odzwierciedlają przede wszystkim aktywność miasta w dziedzinie poprawy
wizerunku i promocji.
Jednostka
Źródło
miary

Wskaźnik
Liczba działań promujących Puławy skierowanych do
turystów
Liczba działań promujących Puławy skierowanych do
przedsiębiorców

2015

2016

szt.

UM

5

8

szt.

UM

103

13

Zadanie strategiczne I.5.2.
Rozwój współpracy międzygminnej i zagranicznej Miasta Puławy
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy – Wydział Kultury i Promocji, Wydział Rozwoju
Miasta, Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły
Współpraca międzygminna i zagraniczna jest jednym ze sposobów promowania miasta w regionie,
Polsce i za granicą. Wskaźniki dla niniejszego zadania dotyczą aktywności Miasta Puławy z partnerami
w kraju i za granicą.
Jednostka
miary

Źródło

2015

2016

Liczba inicjatyw z innymi samorządami

szt.

UM

4

4

Liczba inicjatyw realizowanych w ramach MOF

szt.

UM

2

3

Liczba inicjatyw realizowanych we współpracy
z zagranicznymi partnerami

szt.

UM

8

5

Wskaźnik
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W ramach zadań z zakresu rozwijania współpracy zagranicznej w latach 2015-2016 zorganizowano
spotkanie miast partnerskich w Puławach z okazji Dni Puław. Delegacje miast partnerskich miały
możliwość zwiedzenia i obejrzenia najważniejszych obiektów i inwestycji w Puławach. Ponadto
odbyły się uroczystości z okazji przyznania miastu Plakietki Honorowej Rady Europy. Przedstawiciele
Puław na zaproszenie miast partnerskich odwiedzili Castelo Branco Stendal Nieśwież oraz Douai
Zorganizowano jubileusz współpracy z Nieświeżem (Białoruś). Odbyła się wizyta orkiestry z Douai na
Festiwalu Orkiestr Dętych. W roku 2016 z miastem partnerskim Nieśwież podpisano porozumienie na
okres 5 lat pomiędzy bibliotekami mające na celu współpracę w opracowaniu programów i ich
realizacji odnoszących się do rozwoju bibliotek, wymiany delegacji oraz pracowników placówek.
Podjęto działania w zakresie ścisłej współpracy
zmierzającej do rozwoju gospodarczego
i społecznego utworzonego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy. Została zawarta
umowa partnerska pomiędzy: Miastem Puławy a gminami: Końskowola, Janowiec, Kazimierz Dln.,
Żyrzyn, Puławy, POK „Dom Chemika”, MZK Puławy oraz Biblioteką Miejską o wspólnym
przygotowaniu i realizacji kluczowego projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług
kulturalnych mieszkańcom Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy”. Planowane
przedsięwzięcie jest połączeniem realizacji czterech dużych n/w projektów:
1) Przebudowa Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” w celu zwiększenia aktywnego
udziału społeczeństwa w kulturze - projekt dotyczy przebudowy POK „Dom Chemika”
w zakresie umożliwiającym podniesienie jakości świadczonych usług, rozszerzenia zakresu
działalności w tym kreowania nowych form uczestnictwa mieszkańców MOF w kulturze.
Projekt będzie finansowany ze środków własnych Miasta Puławy i z EFRR RPO WL działanie
7.1.
2) Głęboka Termomodernizacja budynku Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” wykonanie głębokiej termomodernizacji budynku POK „Dom Chemika” mającej na celu
poprawę efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej. Projekt
będzie finansowany ze środków własnych Miasta Puławy i z EFRR RPO WL działanie 5.2.
3) Przebudowa budynku POK „Dom Chemika” dla potrzeb powstania media teki - projekt
dotyczy przebudowy pawilonu wystawienniczego POK „Dom Chemika” dla potrzeb powstania
Mediateki. Projekt będzie finansowany ze środków własnych Miasta Puławy i z EFRR RPO WL
działanie 7.1.
4) Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny projekt dotyczy działań związanych w poprawą funkcjonowania transportu publicznego,
a tym samym osiągniecie niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności prowadzące do
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych polegających na wymianie taboru autobusowego
należącego do Miejskiego Zakładu Komunikacji, rozbudowie infrastruktury przystankowej
w tym montażu elektronicznej informacji przystankowej, wiat przystankowych, budowie
zatok i peronów.
Ponadto w dniu 19 sierpnia 2016r. zawarta została umowa partnerska pomiędzy Miastem Puławy
a gminą Końskowola i gminą Żyrzyn na realizację projektu pn. „Utworzenie ośrodków wsparcia dla
osób starszych i niepełnosprawnych w kryzysie na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Miasta Puławy”.
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Dodatkowo zrealizowany projekt pn. „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji
Puławy” otrzymał wyróżnienie w konkursach: Eco-Miasto 2015 w kategorii gospodarka wodna oraz
w Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2015.
Miasto Puławy jest również członkiem Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich oraz
Stowarzyszenia Euroregion BUG i współpracuje z innymi samorządami.

2. Cel strategiczny II. Rozwój i dywersyfikacja lokalnej gospodarki
Cel pośredni II.1. Rozwój przedsiębiorczości i promocja zatrudnienia
Zadanie strategiczne II.1.1.
Rozwój współpracy samorządu Miasta Puławy ze środowiskiem przedsiębiorców
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie w trakcie realizacji
W latach 2015–2016 współpracując z Puławską Izbą Gospodarczą na bieżąco przekazywano Izbie
informacje dotyczące postępowań przetargowych ogłaszanych przez Miasto Puławy, zbiorcze
informacje o nowo rejestrowanych podmiotach gospodarczych na terenie gminy, informacje
o konferencjach, targach, wyjazdach studyjnych, projektach unijnych wspierających rozwój
przedsiębiorczości. Corocznie w IV kwartale odbywa się posiedzenie Kapituły Wyróżnienia Puławski
Przedsiębiorca Roku, na którym oprócz wyboru przedsiębiorcy roku, poruszane są zagadnienia
gospodarcze, dokonywana jest ocena sytuacji przedsiębiorstw, trudności i szanse rozwoju
przedsiębiorczości. W skład Kapituły wchodzi Wiceprezydent do spraw gospodarczych oraz
przedstawiciele organizacji okołobiznesowych i przedstawiciele 10 największych przedsiębiorstw
z terenu Miasta Puławy.
Jednostka
Źródło
miary

Wskaźnik
Liczba inicjatyw we współpracy ze środowiskiem
przedsiębiorców mających na celu poprawę
warunków dla rozwoju przedsiębiorczości
Liczba spotkań samorządu z przedstawicielami
środowiska przedsiębiorców

2015

2016

szt.

UM

1

0

szt.

UM

1

1

Puławski Sejmik Gospodarczy (organ doradczy Prezydenta złożony z przedstawicieli środowisk
przedsiębiorców) zostanie powołany po uzyskaniu pozytywnej opinii przedsiębiorców dotyczącej
celowości utworzenia takiego organu. Pierwsze posiedzenie Sejmiku Gospodarczego przewiduje się
w IV kwartale 2017r.
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Zadanie strategiczne II.1.2.
Wspieranie lokalnych instytucji otoczenia biznesu i rozwijanie instrumentów
wspierania przedsiębiorców
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły
W latach 2015-2016 prowadzona była stała współpraca PPN-T z Fundacją Puławskie Centrum
Przedsiębiorczości w zakresie edukacji przedsiębiorców, organizacji wydarzeń mających na celu
wspieranie i budowanie postaw przedsiębiorczych. Świadczono usługi informacyjno-doradcze przez
Fundację Puławskie Centrum Przedsiębiorczości) dla Przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą na terenie PPNT.
Inkubator Technologiczny funkcjonujący na terenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego
prowadził działalność inkubacyjną, ułatwiającą przetrwanie firmom we wstępnej fazie
funkcjonowania oraz umożliwia dalszy rozwój - preferencyjne stawki czynszu, wyposażenie, usługi
informacyjne, doradcze, korzystanie z sal konsultacyjnych i sali konferencyjnej.
W roku 2016 realizowano projekt przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz
Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce mający na celu
rozwijanie instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców w postaci gwarancji kredytowych udzielanych
ze środków Funduszu Gwarancyjnego dla rozwoju innowacyjności MŚP. Fundacja Puławskie Centrum
Przedsiębiorczości przy wsparciu finansowym Miasta Puławy (pożyczka na wkład własny
w projekcie), wspierała przedsiębiorców w ramach dwóch funduszy: Funduszu Pożyczkowego oraz
Funduszu Poręczeniowego. Fundacja od początku działania Funduszu Poręczeniowego udzieliła 177
poręczeń na kwotę 1 525 8375 zł w tym w 2015r. na kwotę 914 350 zł, a w 2016r. na kwotę
156 000 zł.
Jednostka
Źródło
miary

Wskaźnik

2015

2016

Liczba podmiotów korzystających z usług informacyjnodoradczych oraz szkoleniowych w PPN-T

szt.

PPN-T

5

25

Liczba podmiotów inkubowanych w PPN-T

szt.

PPN-T

9

2

Liczba inicjatyw realizowanych z organizacjami
pozarządowymi i prowadzącymi działania związane ze
wsparciem dla przedsiębiorstw

Szt.

UM

2

4

Znaczny wzrost można zaobserwować w przypadku liczby podmiotów korzystających z usług
informacyjnych, doradczych, szkoleniowych, w tym z pomocy w pozyskiwaniu funduszy europejskich.
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Zadanie strategiczne II.1.3.
Wykorzystanie walorów terenów przemysłowych zlokalizowanych w Puławach
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie w trakcie realizacji
Miasto wykorzystuje atuty PPN-T tj. atrakcyjną lokalizacji PPN-T w pobliżu wielkiego kombinatu
nawozowo-chemicznego oraz 5 instytutów naukowo badawczych i nowoczesnych przestrzeni do
prowadzenia biznesu do przyciągania nowych przedsiębiorstw do Puław.
Jednostka
Źródło
miary

Wskaźnik
Liczba nowych inwestycji zlokalizowanych na
terenach przemysłowych w Puławach – nowe firmy
w PPN-T

szt.

UM

2015

2016

10

8

W 2015r. Rada Miasta Puławy przyjęła dwie uchwały wspierające rozwój nowych inwestycji na
terenie Miasta Puławy:
1) Uchwała Nr X/90/15 Rady Miasta Puławy z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zwolnienia od
podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy de minimis
w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją,
2) Uchwała Nr X/91/15 Rady Miasta Puławy z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia
zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na
wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na
terenie Podstrefy Puławy Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
W ramach projektu „Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy
miast – Lublin i Puławy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
zrealizowano szereg działań promujących miejskie tereny inwestycyjne: folder gospodarczy gminy
Miasto Puławy, kampania internetowa promująca potencjał inwestycyjny gminy, kampania prasowa
promująca potencjał inwestycyjny gminy, strona internetowa „Systemu Obsługi Inwestora” (strona
gospodarcza: http://egospodarka.pulawy.eu/).

Zadanie strategiczne II.1.4.
Promocja zatrudnienia, odpowiedzialne kształtowanie rynku pracy przez
partnerów publicznych i prywatnych
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły
Realizacja zdań promocji zatrudnienia była realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Puławach
poprzez wdrożenie następujących programów:
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Europejski Fundusz Społeczny
1) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie puławskim.
2) Aktywizacja osób pozostających bez pracy powyżej 29 roku życia znajdujących się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie puławskim.
3) Qutplacement dla oświaty.
Fundusz pracy
1) Program aktywizacji zawodowej osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
2) Program aktywizacji zawodowej osób do 25 roku życia.
3) Program aktywizacji zawodowej osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
4) Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat.
Wnioski szkół o zaopiniowanie utworzenia nowych kierunków kształcenia są rozpatrywane przez
Powiatową Radę Rynku Pracy, która składa się z przedstawicieli: Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Lublinie, gminy Baranów, Zarządu Powiatu Puławskiego, Rady OPZZ Powiatu Puławskiego,
Puławskiej Izby Gospodarczej w Puławach, Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych w Lublinie,
Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” oddział w Puławach, Wojewódzkiego
Związku Rolników, kółek i organizacji rolniczych w Lublinie, Lubelskiej Izby Rolniczej, gminy
Kazimierz Dolny, Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”, Fundacji Inicjatyw Lokalnych.
Wskaźnik
Liczba bezrobotnych w m. Puławy

Jednostka
Źródło
miary
GUS,
os.
PUP

Liczba bezrobotnych pozostających bez pracy
dłużej niż 1 rok w m. Puławy
Liczba bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku
życia w m. Puławy
Udział bezrobotnych pozostających bez pracy
dłużej niż 1 rok w ogóle bezrobotnych – powiat
puławski

Udział bezrobotnych w grupie osób w wieku
produkcyjnym w m. Puławy

Liczba bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku
życia w ogóle bezrobotnych – powiat puławski
Liczba nowych programów aktywizacji
zawodowej – Programy Unijne + Fundusz Pracy
Liczba działań mających na celu dopasowanie
oferty edukacyjnej do wymagań lokalnego
rynku pracy

30

2015

2016

1 665

1 496

os.

PUP

893

761

os.

PUP

386

397

%

PUP

53,06

52,03

%

GUS,
PUP

12,85% (18-24)
30,45% (25-34)
22,52% (35-44)
19,10% (45-54)
9,73% (55-59)
5,35% (60 lat
i więcej)

11,30% (18-24)
28,81% (25-34)
22,26% (35-44)
20,99% (45-54)
11,70% (55-59)
4,94% (60 lat
i więcej)

%

PUP

22,49

24,86

szt.

UM,
PUP

7

2

szt.

UM

19

4
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Udział bezrobotnych w grupie osób w wieku
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W roku 2016 widać wyraźny spadek liczby bezrobotnych w Puławach o ponad 10% oraz liczby
bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż 1 rok o blisko 15%. Jednakże niekorzystnie wygląda
sytuacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat – zauważa się wzrost i to zarówno w m. Puławy
jak i w powiecie puławskim.

Cel pośredni II.2. Pozyskiwanie inwestycji
Zadanie strategiczne II.2.1.
Pozyskanie i przygotowanie terenów pod kluczowe inwestycje przemysłowe,
usługowe, handlowe, rekreacyjno-sportowe i turystyczne
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział
Planowania Przestrzennego, Wydział Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie w trakcie realizacji
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Gmina Miasto Puławy aktualnie jest właścicielem 6 terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni
15,1454 ha. Są to tereny zarówno niezabudowane, jak i zabudowane zlokalizowane w różnych
częściach miasta, o przeznaczeniu przemysłowym i usługowym oraz o różnym sposobie
zagospodarowania.
Jednostka
Źródło
miary

Wskaźnik
Powierzchnia nowych terenów inwestycyjnych

ha

Powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych
Odsetek powierzchni terenów z przeznaczeniem na
inwestycje, dla których zostały uchwalone MPZP
Liczba nowych inwestycji ulokowanych na miejskich
terenach inwestycyjnych
Liczba nowych inwestycji ulokowanych w obszarze
Specjalnej Strefy Ekonomicznej

UM

2015

2016

2

0

40,50 w tym 40,50 w tym
własność
własność
gminy 16,30 gminy 15,15

ha

UM

%

UM

85,47

85,47

szt.

UM

1

1

szt.

ZA

0

0

W roku 2015 przeprowadzono procedury przetargowe na gminne nieruchomości położone
w terenach uzbrojonych tj.:
 działki nr 719/11 o pow. 0,0738 ha , położonej w Puławach przy ul. Bolesława Prusa – obręb
Las IUNG,
 działki nr 971/3 o pow. 0,9979 ha, położonej w Puławach przy ul. Komunalnej – obr. Wólka
Profecka,
 działki nr 972 o pow. 4,4624 ha, położonej w Puławach przy ul. Komunalnej – obr. Wólka
Profecka.
W roku 2016 przeprowadzono procedury przetargowe na uzbrojone tereny inwestycyjne tj.:
 działki nr 973/1 o pow. 0,9979 ha, położonej w Puławach przy ul. Komunalnej – obr. Wólka
Profecka,
 działki nr 972 o pow. 4,4624 ha, położonej w Puławach przy ul. Komunalnej – obr. Wólka
Profecka,
 działki nr 9510/2 o pow. 4,5367 ha, położonej w Puławach przy ul. Sosnowej – obr.
Włostowice,
 działek nr 3020/6,1688/12,1728/5 o łącznej pow. 0,0961 ha, położonych w Puławach przy
ul. Gościńczyk - obr. Miasto Puławy.
W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych dokonano sprzedaży działki nr 719/11
o pow. 0,0738 ha położonej w Puławach – obręb Las IUNG przy ul. Prusa przeznaczonej pod
budownictwo wielorodzinne oraz działek nr 3020/6, 1688/12, 1728/5 o łącznej pow. 0,0961 ha,
przeznaczonych pod zabudowę usługowo-mieszkaniową.
W związku z brakiem zainteresowania przedsiębiorców terenami przy ul. Sosnowej (działka 9510/2)
zmieniono w 2017r. plan zagospodarowania przestrzennego, który zmienia przeznaczenie terenu
z „2US”, „3ZP”, „1UT” - tereny usług wypoczynku i turystyki, tereny zieleni urządzonej na „1U” teren zabudowy usługowej - usługi publiczne i komercyjne o charakterze: administracyjnym,
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handlowym, usługowo-handlowym, rozrywkowym, edukacyjnym, turystyczno-rekreacyjnym,
naukowo-badawczym, zdrowia, z możliwością lokalizacji funkcji mieszkaniowej co zwiększa szanse na
sprzedaż tych terenów.
Ponadto w roku 2015 uchwałą nr XV/111/15 z dnia 24 września 2015r. Rady Miasta Puławy został
uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jednostka Bilansowa „F”, zgodnie
z którym 2,1394 ha terenów kolejowych położonych przy ulicach Kolejowej i Towarowej zostały
przeznaczone pod funkcje zabudowy usługowej.

Zadanie strategiczne II.2.2.
Marketing gospodarczy
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości,
Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., Wydział Komunikacji Społecznej
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły
W ramach zadania realizowany był projekt pn. „Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego
na przykładzie współpracy miast – Lublin i Puławy” współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013. W ramach projektu zrealizowano:
1) Konferencje o tematyce „Zastosowanie ekstraktów roślinnych w przemyśle”, „Uroczyste
otwarcie laboratoriów w PPN-T”, „ PPN-T – lubię to”, „ Zaprogramuj swój STAR – UP”;
2) Folder gospodarczy gminy Miasto Puławy;
3) Kampanię internetową promującą potencjał inwestycyjny gminy oraz kampanię prasową
promująca potencjał inwestycyjny gminy;
4) Organizację pięciu indywidualnych wizyt studyjnych w PPN-T;
5) Stronę
internetową
„Systemu
Obsługi
Inwestora”
(strona
gospodarcza:
http://egospodarka.pulawy.eu/) zawierającą ofertę miejskich terenów inwestycyjnych.
Aktualności gospodarcze. Linki do wielu portali ministerialnych i instytucjonalnych
wspierających rozwój przedsiębiorczości. Strona spełnia wszystkie wymogi ustawowe
dostępności dla niepełnosprawnych oraz dostępna jest na urządzeniach mobilnych;
6) Materiały promocyjno – reklamowe;
7) Pięć spotów reklamujących PPNT;
8) Organizację konkursu START – UP.
Jednostka
Źródło
miary

Wskaźnik
Liczba targów i imprez wystawienniczych podczas
których promowano inwestowanie na terenie Puław
liczba uczestników
Liczba nowych przedsiębiorstw ulokowanych na
terenie PPN-T
Liczba nowych jednostek naukowo-badawczych na
terenie PPN-T
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os.
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1
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W roku 2016 zauważa się zwiększenie o prawie 3% liczby targów i imprez, podczas których
promowano inwestowanie na terenie Puław oraz wzrost o ponad 10% ogólnej liczby osób biorących
udział w wydarzeniach odbywających się w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Liczba uczestników biorących udział w wydarzeniach promocyjnych
22600
22400
osoby

22200
22000
21800

22481

21878

21600
21400
2015

2016

W roku 2015, w PPN-T działalność prowadził Instytut Nowych Syntez Chemicznych Laboratorium
Tworzyw Biodegradowalnych, Laboratorium Związków Biologicznie Aktywnych, natomiast w roku
2016 nową jednostką prowadzącą działalność naukowo-badawczą na terenie PPNT była firma
HUMANPROTOTYPE Laboratorium Nowych Technologii Medycznych i Materiałowych.

Cel pośredni II.3. Rozwój innowacyjności
Zadanie strategiczne II.3.1.
Wspieranie współpracy środowiska nauki i środowiska gospodarczego
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości,
Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw
Lokalowych
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły
W latach 2015-2016 w ramach wspierania współpracy nauki i biznesu zorganizowano:
1) Dni Innowacji – wydarzenie skupiające przedstawicieli nauki i biznesu w jednym miejscu;
2) Spotkania poświęcone gwarancjom udzielanym ze środków Funduszu Gwarancyjnego dla
rozwoju innowacyjności MŚP;
3) Konferencje tematyczne dedykowane: start-up, nauce i biznesowi;
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4) Spotkania dla przedsiębiorców prowadzących działalność w PPN-T i zachęcanie ich do
współpracy z innymi podmiotami.
Jednostka
Źródło
miary

Wskaźnik
Liczba przedsięwzięć podejmowanych w PPN-T
w ramach współpracy środowiska nauki
z przedsiębiorcami

szt.

PPN-T

2015

2016

30

32

Wskaźnik dla zadania II.3.1 określający liczbę przedsięwzięć podejmowanych w PPN-T w ramach
współpracy środowiska nauki i biznesu wykazuje tendencję wzrostową, co jest dobrą informacją
z punktu widzenia rozwoju innowacyjności w lokalnej gospodarce.

Zadanie strategiczne II.3.2.
Wykorzystanie możliwości Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego dla
rozwoju gospodarczego Puław
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości,
Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw
Lokalowych
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły
Działalność Parku ukierunkowana jest przede wszystkim na wspieranie działalności innowacyjnej.
Poniżej wskaźniki ilościowe dla tego zadania strategicznego.
Jednostka
Źródło
miary

Wskaźnik
Liczba inicjatyw promocyjnych służących
rozpropagowaniu potencjału PPN-T wśród lokalnych
przedsiębiorców
Liczba nowych przedsięwzięć realizowanych na
terenie PPN-T w branżach kluczowych dla lokalnej
gospodarki
Liczba inicjatyw w zakresie współpracy PPN-T
i działających na jego terenie przedsiębiorstw
z placówkami edukacyjnymi

2015

2016

szt.

UM

45

30

szt.

PPN-T

0

0

szt.

PPN-T

4

4

Potencjał Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego pozwolił na podejmowanie szeregu
inicjatyw służących przyciąganiu podmiotów działających w branżach uznanych za kluczowe dla
lokalnych przedsiębiorstw, tj.:
 edukacja informatyczna uczniów szkół ponadgimnazjalnych przy wykorzystaniu
nowoczesnego sprzętu PPN-T;
 szkolenia dla przedsiębiorców i osób, które planują założyć działalność gospodarczą;
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 organizacja „Dni Innowacji” – imprezy promującej naukę, nowe technologie oraz
człowieka jako jednostkę bez której ich rozwój byłby niemożliwy;
 wizyty studyjne dla delegacji zagranicznych wraz z zaprezentowaniem atutów
prowadzenia działalności gospodarczej w Puławach;
 konferencje i szkolenia promujące zachowania przedsiębiorcze.

Cel pośredni II.4. Rozwój turystyki i rekreacji
Zadanie strategiczne II.4.1.
Rozwój współpracy z ościennymi gminami oraz organizacjami regionalnymi
w zakresie promocji turystyki
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Edukacji i Sportu
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły
Miasto Puławy współpracuje w sposób ciągły z Lokalną Organizacją Turystyczną „Kraina Lessowych
Wąwozów”. Organizacja skupia 13 gmin z regionu oraz przedsiębiorców indywidualnych, w tym
Zakład Leczniczy „Uzdrowisko” S.A. W ramach współpracy oferta turystyczna Miasta prezentowana
była na 20 imprezach wystawienniczych, kiermaszach, portalach internetowych prowadzonych przez
organizację, wydawnictwach opracowywanych i dystrybuowanych przez LOT „KLW” oraz
przygotowywanych audycjach. Ponadto kontynuowana była współpraca z gminami Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego oraz Lokalną Grupą Działania „Zielony Pierścień”, w tym w ramach trwałości
projektu pn. „Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku
Krajobrazowego”. W ramach budowy wspólnych produktów turystycznych wymienić tutaj należy
spływy, rajdy rowerowe, pakiety LOT „KLW”, wycieczki po Krainie Lessowych Wąwozów, Marinę
Puławy czy Centrum Informacji Turystycznej.
Jednostka
Źródło
miary

Wskaźnik
Liczba inicjatyw i programów realizowanych
wspólnie z organizacjami regionalnymi mających na
celu promocję turystyczną regionu
Liczba ponadgminnych produktów turystycznych

2015

2016

szt.

UM

20

20

szt.

UM

6

7

Zadanie strategiczne II.4.2.
Rozwój działań służących otwieraniu Puław na Wisłę wraz z poprawą jej
żeglowności
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Rozwoju Miasta, Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji, Wydział Edukacji i Sportu
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie w trakcie realizacji
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Działania na Wiśle od kilku lat prowadzone są wspólnie z gminami Kazimierz Dolny, Janowiec oraz
RZGW w Warszawie., Realizacja tych zadań opierała się na wsparciu ze środków unijnych. Kluczową
inwestycją, która stworzyła dogodne warunki dla turystów oraz turystyki wodnej był projekt pn.
„Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez
Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach PO Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zrealizowany w latach 2010-2012.
W ramach projektu powstały wówczas dwie przystanie rzeczne w Kazimierzu Dolnym i Janowcu,
zagospodarowano tereny nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym. Na terenie Puław - w miejscu
dawnego portu, powstała infrastruktura – przystań jachtowa wraz z dobrze wyposażonym zapleczem,
bulwar nadwiślański. Wybudowano bazę turystyczno-wypoczynkową - Camping Marina Puławy
posiada rekomendację Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu. Był on wielokrotnie wyróżniany
i nagradzany w konkursie Mister Camping, a Marina Puławy jest laureatem nagrody Przyjaznego
Brzegu oraz pięciogwiazdkowego certyfikatu miesięcznika "Żagle". Wiele osób odwiedzających
Puławy ma możliwość pozostawienia sprzętu na campingu i zwiedzenia Puław. Dobrze wyposażone
zaplecze campingu, place zabaw dla dzieci oraz możliwość wypożyczenia rowerów i sprzętu
pływającego stwarza okazję do jeszcze aktywniejszego wypoczynku. Dlatego też, w latach 2015–2016
działania były skoncentrowane na doposażeniu i promowaniu obiektu oraz rozwijaniu inicjatyw
zaspokajających potrzeby mieszkańców i turystów.

Wskaźnik
Liczba nowych obiektów rekreacyjnych nad Wisłą
Liczba korzystających z Mariny w Puławach

Jednostka
miary
szt.
os.

Źródło

2015

2016

UM
MOSiR

0
95 502

0
58 684

Ponadto planowana kluczowa inwestycja „Udrożnienie koryta rzeki Wisły na odcinku od Janowca do
Gołębia wraz z robotami towarzyszącymi” została wstrzymana z uwagi na brak porozumienia z RZGW
Warszawa. Równolegle z tą inwestycją prowadzone miały być działania mające na celu
zagospodarowanie łachy wiślnej (teren IUNG) - jednakże obecnie brak jest środków finansowych na
realizację tego projektu.

Zadanie strategiczne II.4.3.
Promocja oferty turystycznej Miasta Puławy
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Kultury i Promocji, Wydział Edukacji
i Sportu
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły
W latach 2015-2016 realizowana była kampania „Puławy na weekend” - projekt billboardu, który
najpierw był eksponowany przy trasie Warszawa – Lublin, natomiast w kolejnym roku Warszawa –
Puławy w Kołbieli. Ponadto reklama Puław zamieszczona została w: „Wiadomościach Turystycznych”,
piśmie pokładowym linii lotniczych WizzAir i linii PKS POLONUS w magazynie "Świat, podróże,
kultura”, magazynie pokładowym „W Podróży” (miesięcznik dystrybuowany w pociągach spółki PKP
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Intercity - Express InterCity Premium EIP oraz Express InterCity EIC). Informacja o Mieście
prezentowana była na portalu internetowym www.travellingpolska.pl.
Puławy uczestniczyły w targach turystycznych m.in. w Katowicach. Ponadto udostępniano aplikację
turystyczną na urządzenia mobilne zawierającą informacje o zabytkach, trasach spacerowych,
szlakach rowerowych, bazie noclegowej, aktualnych wydarzeniach kulturalnych, turystycznych.
W ramach współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną „Kraina Lessowych Wąwozów” Puławy były
promowane na targach turystycznych w tym m.in. w Poznaniu, Łodzi, targach „Lato 2015 i 2016”
w Warszawie, targach „Agrotravel” w Kielcach, Lubelskim Kiermaszu Turystycznym, TT Warsaw,
Lubelskim Święcie Młodego Cydru, World Travel Show w Nadarzynie. Puławy samodzielnie
prezentowały się na Targach Turystycznych w Katowicach GLOBalnie 2016.
Dzięki współpracy z LOT „Kraina Lessowych Wąwozów” materiały informacyjno-promocyjne, foldery
turystyczne Puław były dystrybułowane w punktach informacji turystycznej w regionie oraz na
stronie internetowej organizacji. Stowarzyszenie organizowało ponadto wycieczki, głównie dla
kuracjuszy Uzdrowiska Nałęczów, w tym do Puław (w 2015r. w 8 wycieczkach objazdowych
z Nałęczowa do Puław i Czarnolasu, do Puław i Janowca uczestniczyło 291 osób, w 2016r. w 10
wycieczkach objazdowych z Nałęczowa do Puław i Czarnolasu, do Puław i Janowca uczestniczyło 349
osób).
Wspomnieć również należy, iż Centrum Informacji Turystycznej zorganizowało: półkolonie zimowe,
Marsz Nordic Walking „W poszukiwaniu wiosny”, II Puławskie Targi Turystyczne, rodzinną imprezę
animacyjną „Poranek z Bajkowymi Zwierzakami”, Mini Skate Event podczas „Majówki na 110!”,
Rodzinny Rajd Rowerowy, spływy kajakowe, piknik rodzinny „Atrakcje na wakacje” połączone z III
Puławskimi Targami Turystycznymi, rajd rowerowy „Kontrofensywa rowerowa” oraz było
współorganizatorem przedsięwzięć: II Piknik Słowian, impreza plenerowa Puławy Street
Art. Event/Skate Jam Puławy.
W ramach promocji wykonano także tablicę ze zdjęciami Puław, która była częścią wystawy „POLSKA
– LUBELSKIE NAJ”. Wystawa była prezentowana w Warszawie od 7 do 26 czerwca 2016 roku na
Krakowskim Przedmieściu oraz w innych lokalizacjach Warszawy. Ponadto plansza Puław była
prezentowana na stronach Facebooka: BBW Expo, Bogdan Wawrzyńczyk oraz Lubelskie Expo.
W 2016 roku wydano okolicznościowy album z okazji 110 lat nadania Puławom praw miejskich
„Puławy moje miasto”.
Wskaźnik

Jednostka
miary

Źródło

2015

2016

szt.

UM

10

16

szt.

UM

4

1

Liczba targów i imprez, podczas których
promowane były walory turystyczne Puław
Liczba artykułów w publikacjach poświęconych
promocji oferty turystycznej Puław
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Zadanie strategiczne II.4.4.
Utrzymanie i modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
oraz dalszy rozwój oferty sportowo-rekreacyjnej
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Edukacji i Sportu, Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji, Wydział Inwestycji
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły
We wskazanym okresie prowadzono bieżące utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych. W roku
2015 przeprowadzono modernizację trawiastego boiska treningowego na błoniach miejskich,
wybudowano plac rekreacyjno-sportowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych przy ul. Kochanowskiego
i Sienkiewicza w Puławach wraz z monitoringiem i zagospodarowaniem zieleni oraz skwer na osiedlu
Niwa. Zmodernizowane zostały także place zabaw w miejskich przedszkolach (nr 3 i 14). Ponadto
opracowano wielobranżową dokumentację projektową na kompleksową modernizację - przebudowę
istniejącego Skateparku przy ul. Wróblewskiego w Puławach.
Natomiast w roku 2016 zakupiono sztuczne lodowisko z rolbą do konserwacji tafli lodu oraz
utworzono wypożyczalnię łyżew przy lodowisku. Zmodernizowany został plac zabaw w Miejskim
Przedszkolu Nr 2 oraz oddano kompleks boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 11
w Puławach wraz z zagospodarowaniem terenu (oświetlenie, odwodnienie, parkingi, ogrodzenie,
drogi dojazdowe, nasadzenia). W skład kompleksu wchodzą: 4-torowa ogólna bieżnia lekkoatletyczna
– tartanowa, skocznia do skoku w dal, boisko do piłki nożnej ze sztucznej nawierzchni, poliuretanowe
boisko wielofunkcyjne (2 boiska do koszykówki, boisko do piłki ręcznej), boisko do siatkowej piłki
plażowej.
Planowaną kluczową inwestycją sportową jest budowa hali widowiskowo–sportowej przy
ul. Lubelskiej. W lipcu 2016r. Minister Sportu i Turystyki zatwierdził aktualizację Planu Wieloletniego,
wprowadzając zgłoszone przez Miasto Puławy zadanie inwestycyjne jako inwestycję o szczególnym
znaczeniu dla sportu. W roku 2016 opracowana została wielobranżowa dokumentacja projektowokosztorysowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Nowa hala będzie
spełniać normy wymagane do organizacji imprez o zasięgu międzynarodowym i pomieści ok. 3 268
osób. Szacunkowy koszt prac budowlanych z nadzorem wyniesie ok. 47,4 mln zł.
Jednostka
Źródło
miary

Wskaźnik

2015

2016

Liczba rozbudowanych i zmodernizowanych
obiektów sportowo-rekreacyjnych

szt.

UM

2

4

Liczba nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych

szt.

UM

2

3
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3. Cel strategiczny III. Utrzymanie wysokiej jakości życia na terenie
Puław
Cel pośredni III.1. Podnoszenie jakości oferty edukacyjnej w Mieście Puławy
Zadanie strategiczne III.1.1.
Rozwój infrastruktury edukacyjnej
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Edukacji i Sportu, Wydział Inwestycji,
Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły
Miasto Puławy dysponuje bogatą i dobrze utrzymaną bazą edukacyjną. Budynki, w których mieszczą
się zarówno przedszkola, jak i szkoły są na bieżąco remontowane i doposażone w pomoce
dydaktyczne i naukowe, tak by zapewnić osobom z nich korzystającym zarówno bezpieczne
i higieniczne warunki nauki i pracy, jak i komfort nauczania.
W roku 2015 zmodernizowano w większym lub mniejszym zakresie następujące obiekty oświatowe:
1) SP nr 1 – opracowano dokumentację projektową na kompleksową modernizację boisk
sportowych,
2) SP nr 3 – wymieniono parkiety na korytarzu i świetlicy,
3) SP nr 10 – przebudowano kuchnię z zapleczem oraz toalety szkole, zakupiono wyposażenie
do zorganizowania cyfrowej szkoły wraz z mobilną pracownią komputerową,
4) MP nr 3 – wymieniono stolarkę drzwiową, instalację elektryczną, sanitariaty, wykonano plac
zabaw i zagospodarowano teren przedszkola,
5) MP nr 7 – wymieniono instalację elektryczną, opracowano projekt modernizacji kuchni
z zapleczem,
6) MP nr 8 – wymieniono instalację elektryczną,
7) MP nr 14 – wybudowano plac zabaw,
8) MP nr 16 – wykonano roboty elektryczne i remontowe (montaż stolarki drzwiowej i okiennej,
zabudowa klatek schodowych),
9) MP nr 18 – zakończono roboty w budynku przedszkola oraz zagospodarowano teren,
zakupiono wyposażenie do kuchni,
10) ZSO nr 2 – wymieniono instalację elektryczną, zakupiono wyposażenie do zorganizowania
cyfrowej szkoły wraz z mobilną pracownią komputerową,
W roku 2016 w obiekcie oświatowym:
1) SP nr 11 – wykonano kompleks boisk wraz z bieżnią i zagospodarowaniem terenu,
modernizacja podłóg,
11) SP nr 1 – zakupiono wyposażenie do zorganizowania cyfrowej szkoły wraz z mobilną
pracownią komputerową,
2) SP nr 6 – przebudowano ogrodzenie oraz przeprowadzono remont podłóg,
3) MP nr 13 – termomodernizacja budynku, modernizacja sanitariatów i sali dydaktycznych,
4) MP nr 2 – wykonano plac zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu,
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Obiektom oświatowym towarzyszą place zabaw oraz infrastruktura sportowa, która jak można
zauważyć powyżej i jest sukcesywnie modernizowana i rozbudowywana.
Wskaźnik
Liczba zmodernizowanych obiektów oświatowych
Liczba doposażonych obiektów oświatowych
Liczba wykorzystywanych na cele edukacyjne
obiektów pozaszkolnych
Liczba uczniów korzystających z zaplecza PPN-T

Jednostka
Źródło
miary
szt.
UM
szt.
UM

2015

2016

15
12

6
16

szt.

UM

2

2

os.

UM

27 179

31 891

Uzupełnieniem oferty puławskich szkół i przedszkoli są działania Puławskiego Parku NaukowoTechnologicznego, w tym m.in. wykłady Uniwersytetu Dziecięcego, edukacja informatyczna i zajęcia
z robotyki, imprezy tematyczne (Dzień Małego Chemika). Liczba uczniów korzystających z PPN-T
wrasta z roku na rok, co świadczy o wykorzystywaniu potencjału parku w zakresie edukacyjnym.

Zadanie strategiczne III.1.2.
Wspieranie współpracy szkół ze środowiskiem przedsiębiorców
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Edukacji i Sportu
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły
W okresie sprawozdawczym przedstawiciele środowiska przedsiębiorców nawiązywali kontakty
z organami zarządzającymi szkołami. Stworzono warunki dla uczniów puławskich szkół
ponadgimnazjalnych do odbywania praktyk i staży u puławskich pracodawców. W obszarze
promowania wśród puławskich maturzystów podejmowania studiów na kierunkach funkcjonujących
na Wydziale zamiejscowym UMCS przyjęto i wdrożono program stypendialny dla osób zamieszkałych
i studiujących w Puławach osiągających najlepsze wyniki.
Wskaźnik
Liczba spotkań przedstawicieli środowiska
przedsiębiorców z organami zarządzającymi szkół
Liczba programów stypendialnych organizowanych
przez puławskich przedsiębiorców dla uczniów
miejscowych szkół
Liczba programów praktyk i staży u puławskich
pracodawców dedykowanych uczniom
miejscowych szkół
Liczba uczniów korzystających z programów
stypendialnych
Liczba uczniów korzystających z programów
praktyk i staży u puławskich przedsiębiorców
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Jednostka
miary

Źródło

2015

2016

szt.

UM

7

10

szt.

UM

0

0

szt.

UM

6

8

os.

UM

2

4

os.

UM

115

125
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125

Liczba uczniów
korzystających z
programów
praktyk i staży u
puławskich
przedsiębiorców

120
os.
115
110
2015

2016

Wskaźniki dla zadania III.1.2. wskazują na rozwijanie współpracy szkół ze środowiskiem
przedsiębiorców, świadczy o tym wzrost w roku 2016 zarówno liczby spotkań środowiska biznesu
z zarządzającymi szkołami, programów praktyk i staży u puławskich pracodawców jak i uczniów
korzystających z praktyk i staży u puławskich przedsiębiorców. Brak jest jedynie programów
stypendialnych organizowanych przez puławskich przedsiębiorców dla uczniów.

Zadanie strategiczne III.1.3.
Podnoszenie jakości kształcenia i wychowania
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Edukacji i Sportu
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły
W monitorowanym okresie nastąpiło zwiększenie potencjału wiedzy i kwalifikacji kadry puławskich
placówek oświatowych. Nauczyciele systematycznie podnosili swoje kwalifikacje zawodowe
uczestnicząc w szkoleniach, kursach, konferencjach nabywając tym samym nowe umiejętności.
W roku 2015 przeznaczono na ten cel 222 735 zł, a w 2016r. – 203 488 zł.
W placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Puławy zatrudnionych było około 680
nauczycieli, z czego blisko 95% to osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie.
36 nauczycieli awansowało na wyższy stopień awansu zawodowego.
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Struktura stopnia awansu zawodowego nauczycieli w Puławach
nauczyciele
dyplomowani

8%
13%

nauczyciele
mianowani
nauczyciele
kontraktowi
nauczyciele
stażyści

50%

29%

W puławskich palcówkach oświatowych zaoferowano dzieciom i młodzieży szereg projektów, zajęć
pozalekcyjnych edukacyjnych i sportowych, naukę języków obcych. Stworzone zostały odpowiednie
warunki do uczestnictwa uczniów i nauczycieli w programach współpracy szkół z krajów UE i spoza
niej tj. programy Comenius czy Erasmus. Oferta pozalekcyjna wzbogacona jest rozwojem bazy
świetlicowej.
Poniżej szczegółowe dane ilościowe dla realizacji zadania III.1.3.
Wskaźnik
Liczba programów edukacyjnych, np.
przedsiębiorczości, językowych itp.
Liczba zajęć pozalekcyjnych
Liczba uczniów biorących udział w olimpiadach
przedmiotowych
Liczba laureatów olimpiad przedmiotowych

Jednostka
miary

Źródło

2015

2016

szt.

UM

55

64

szt.

UM

495

476

os.

UM

1 342

1 240

os.

UM

29

27

Cel pośredni III.2. Rozwój kultury
Zadanie strategiczne III.2.1.
Modernizacja obiektów instytucji kultury
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Inwestycji, Wydział Kultury i Promocji
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie w trakcie realizacji
Kluczowym zadaniem sprzyjającym rozwojowi kultury w Puławach będzie przebudowa POK „Domu
Chemika” w zakresie której wchodzi wykonanie nowego wejścia od strony placu Chopina, zabudowa
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patio, przebudowa pomieszczeń obiektu i wykonanie w nich instalacji, w tym specjalistycznych –
oświetlenia sceny i elektroakustyki. Ponadto wykonana będzie pełna termomodernizacja oraz
zagospodarowanie terenu. W ramach realizacji zadania, w latach 2015-2016 opracowano
dokumentację techniczną, otrzymano pozwolenie na budowę oraz ogłoszono przetarg na realizację
zadania. Przebudowa Domu Chemika zapewni mieszkańcom dostęp do wysokiej jakości usług
kulturalnych, zwiększy zakres jego działalności, poprawi efektywności wykorzystania energii
w budynku.
W ramach II etapu przebudowy POK „Dom Chemika” na miejscu pawilonu wystawowego zostanie
wykonana Mediateka. Inwestycji ta służyć będzie poprawie warunków funkcjonowania Biblioteki
Miejskiej, a tym samym podniesieniu jakości oferowanych usług. Obecnie opracowywana jest
dokumentacja projektowa.
Wskaźnik

Jednostka
miary

Źródło

2015

2016

PLN

UM

19 680,00

32 691,10

Nakłady na doposażenie Biblioteki Miejskiej

W latach 2015-2016 doposażona została również Biblioteka Miejska. Zakupiono m.in. serwer wraz
z oprogramowaniem oraz urządzenie do zapewnienia ochrony sieci informatycznej.

Zadanie strategiczne III.2.2.
Wspieranie form upowszechniania kultury oraz działalności twórców
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Kultury i Promocji, POK „Dom Chemika”,
Biblioteka Miejska
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły
Wspieranie form upowszechniania kultury oraz działalności twórców realizowane była poprzez
działalność merytoryczną POK „Dom Chemika”, w tym m.in.:
 działalność Amatorskiego Ruchu Artystycznego (Zespół Pieśni i Tańca „Powiśle", Zespół
Baletowy „Etiuda", Studio Tańca „Pokus", Zespoły wokalne, grupy plastyczne, formy
teatralne – Teatr SPUT2, Teatr Lalek „Muchomor", Puławski Teatr Amatora, zajęcia
hobbystyczne (technika makramy);
 organizację koncertów, festiwalów, warsztatów, spektakli dla dzieci i dorosłych, organizację
imprez o charakterze warsztatów i animacji skierowanych do dzieci i młodzieży (ferie zimowe,
półkolonie letnie) oraz imprez o charakterze konkursów, turniejów i przeglądów;
 wystawy artystyczne oraz lekcje galeryjne dla uczniów, konkursy plastyczne, fotograficzne
i rękodzielnicze (Puławska Galeria Sztuki);
 wykłady i warsztaty historyczne oraz gry miejskie dla młodzieży, akcje: „Zaduszki historyczne"
i „Zapal Pamięć" (Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta);
 działalność: Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Klubu Twórców Ludowych, Klubu Seniora;
 projekcje filmowe – Studenckie Etiudy Filmowe, Festiwal Filmów Rosyjskich "Sputnik nad
Polską”, Puławskie Poranki Filmowe.
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Biblioteka Miejska organizowała działalność w zakresie promocji książki i czytelnictwa, w tym m. in.
„Ferie z książką”, Festiwal Książki, „Światowy Dzień Pluszowego Misia”, „Puławy dla rodziny”,
wernisaże i wystawy, projekty z zakresu edukacji regionalnej, czytelniczej, kulturalnej i ekologicznej
dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej oraz inne formy promocji książki i czytelnictwa
(spotkania, prelekcje, wykłady, pogadanki, inscenizacje, prezentacje multimedialne).
Realizacja zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego prowadzona była zgodnie z ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Realizatorów poszczególnych projektów wyłoniono w drodze
otwartego konkursu ofert i udzielono im dotacji na dofinansowanie zadań. W 2015 roku
zrealizowanych zostało 15 zadań, w 2016 roku – 16 zadań.
Wskaźnik
Liczba imprez organizowanych przez POK "Dom
Chemika"
Liczba imprez kulturalnych organizowanych
przez Bibliotekę Miejską
Liczba uczestników imprez organizowanych
przez POK "Dom Chemika"
Liczba uczestników imprez kulturalnych
organizowanych przez Bibliotekę Miejską
Nakłady na dofinansowanie działalności
kulturalnej organizacji pozarządowych

400

2015

2016

szt.

POK

235

293

szt.

BM

379

425

os.

POK

72 904

60 212

os.

BM

8 702

11 008

PLN

UM

249 918,78

313 726,33

Liczba imprez
organizowanych przez
Bibliotekę Miejską

300
200
100
0
2015

Źródło

Liczba imprez
organizowanych przez POK
"Dom Chemika"

500

szt.

Jednostka
miary

2016
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80000
70000
60000

Liczba uczestników imprez
organizowanych przez
Bibliotekę Miejską

50000
os. 40000
30000

Liczba uczestników imprez
organizowanych przez POK
"Dom Chemika"

20000
10000
0

2015

2016

Cel pośredni III.3. Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego
Zadanie strategiczne III.3.1.
Współdziałanie z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Spraw Społecznych
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły
W latach 2015-2016, w ramach współdziałania z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej w Puławach udzielona została pomoc finansowa na realizację następujących
przedsięwzięć:
1) „Modernizacja polegająca na przebudowie i remoncie Oddziału Położniczo-Ginekologicznego
Pawilon B SP ZOZ w Puławach - etap I”,
2) „Dofinansowanie modernizacji polegającej na przebudowie i remoncie Przychodni
Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Puławach przy ul. Skłodowskiej w SP ZOZ
w Puławach”,
3) „Dofinansowanie modernizacji polegającej na wydzieleniu części parteru, wykonaniu
przebudowy i remontu Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 4 w Puławach przy
ul. Kołłątaja 51 w SP ZOZ w Puławach”,
4) „Modernizacja oddziału noworodkowego wraz z poradnią rozwoju noworodka i problemów
laktacyjnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach
w ramach „Projektu optymalizacji opieki nad matką i dzieckiem – rodzić po ludzku
w Puławach”,
5) „Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie
modernizacji Przychodni Rejonowej Nr 3 w Puławach, ul. Kilińskiego 18”,
6) „Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu w zakresie dofinansowania
przebudowy pomieszczeń Traktu Porodowego przy Oddziale Położniczo–Ginekologicznym na
I piętrze Pawilonu B Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach”,
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7) „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia
przeciwko pneumokokom w gminie Miasta Puławy na lata 2014-2016”.
Natomiast współdziałanie z organizacjami pozarządowymi odbywa się poprzez realizację
następujących zadań (zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie):
1) „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dl miasta Puławy na lata 2011-2015”,
2) „Prowadzenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz HIV/AIDS”,
3) „Prowadzenie programu działań psychoedukacyjnych i terapeutycznych w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”,
4) „Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym”,
5) „Prowadzenie programu profilaktycznego pn. Program Wzmacniania Rodziny dla rodziców
i młodzieży w wieku 10-14 lat”,
6) „Realizacja programu profilaktycznego pn. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.
Poniżej wskaźniki ilościowe dla zadania III.3.1.
Wskaźnik
Liczba zdrowotnych programów profilaktycznych
realizowanych we współpracy z instytucjami
odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia
Liczba osób objętych zdrowotnymi programami
profilaktycznymi

Jednostka
miary

Źródło

2015

2016

szt.

UM

2

1

os.

UM

647

608

Zadanie strategiczne III.3.2.
Profilaktyka zdrowotna i edukacja na rzecz zdrowia
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Spraw Społecznych
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły
Na zlecenie miasta Puławy, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach prowadził
profilaktyczny program zdrowotny pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci
w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Miasta Puławy na lata 2014-2016”.
Od 1.01.2017r. program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dotyczy jedynie kontynuacji
szczepień ze względu na realizację rządowego programu szczepień przeciw pneumokokom dla dzieci
urodzonych po 1.01.2017r.
Działania z zakresu edukacji prozdrowotnej realizowane były w ramach Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zaliczyć do nich należy organizację:
 kampanii społecznej „Puławy dla rodziny,
 ”Puławskiego Forum Profilaktyk”,
 konkursów profilaktycznych w szkołach,
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 konferencji pn. „Wyzwania szansą rozwoju. Założenia kierunkowe profilaktyki dla miasta
Puławy”,
 Programów: „Domowych Detektywów”, „Fantastyczne Możliwości”, „Młodzieżowe
Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze”, „Archipelag Skarbów”.
Istotne jest także współdziałanie z organizacjami pozarządowymi poprzez realizację następujących
zadań (zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) polegających na
prowadzeniu:
 „Programu działań psychoedukacyjnych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych”,
 „Specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym”,
 „Programu profilaktycznego pn. Program Wzmacniania Rodziny dla rodziców
i młodzieży w wieku 10-14 lat”,
 „Programu profilaktycznego pn. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.
Wskaźniki ilościowe dla zadania III.3.2 przedstawiają się następująco:
Jednostka
Wskaźnik
Źródło
miary
Liczba kampanii w zakresie edukacji zdrowotnej
szt.
UM
Liczba wdrożonych programów z zakresu
szt.
UM
profilaktyki zdrowia
Liczba osób objętych programami z zakresu
os.
UM
profilaktyki zdrowia, w tym
Liczba dzieci objętych programami z zakresu
profilaktyki zdrowia
Liczba osób dorosłych objętych programami z zakresu
profilaktyki zdrowia

8000

7651

2016

3

3

1

1

8 659

8 547

os.

UM

7 651

7 593

os.

UM

1 008

954

7593
Liczba dzieci
objętych
programami z
zakresu profilaktyki
zdrowia

7000
6000
5000
os. 4000
3000
2000

1008

954

1000
0

2015

2015

2016

48

Liczba osób
dorosłych objętych
programami z
zakresu profilaktyki
zdrowia
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W roku 2016, liczba osób łącznie objętych programami z zakresu profilaktyki zdrowia zmniejszyła się
o 112 osób w stosunku do roku 2015.

Zadanie strategiczne III.3.3.
Przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Spraw Społecznych
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły
Działania mające na celu przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym prowadzone są
w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Należą do nich w szczególności programy:
„Domowych Detektywów”, „Fantastyczne Możliwości”, „Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie
Rówieśnicze”, „Archipelag Skarbów”.
Jednocześnie, w ramach otwartych konkursów ofert, organizacje pozarządowe, na zlecenie gminy
Miasto Puławy, realizowały następujące zadania:
1) „Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkomanii”,
2) „Szkolenia w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz HIV/AIDS”,
3) „Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocy”,
4) „Program działań psychoedukacyjnych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych”,
5) „Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym”,
6) „Program pomocy całodobowej dla osób doznających przemocy w rodzinie z możliwością
udzielenia schronienia”,
7) „Program korekcyjno-edukacyjny wobec osób stosujących przemoc w rodzinie”,
8) „Programu wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie”,
9) „Specjalistyczne dyżury psychologa i prawnika, skierowane do osób dotkniętych przemocą
w rodzinie”,
10) „Program profilaktyczny pn. Program Wzmacniania Rodziny dla rodziców i młodzieży w wieku
10-14 lat” ,
11) „Program profilaktyczny pn. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.
W ramach działań zmierzających do przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Puławach realizował projekt „Wiem, umiem, mogę przeciwdziałać przemocy” oraz
„Budujemy przyszłość bez przemocy”.
Jednostka
miary

Wskaźnik
Liczba programów z zakresu profilaktyki
uzależnień
Liczba osób biorących udział w zajęciach
edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień

szt.
os.
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Źródło
MOPS,
MONAR
MOPS,
MONAR

2015

2016

11

11

14 752

13 582
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Jednostka
miary

Wskaźnik
Liczba osób objętych terapią uzależnionych od
narkotyków
Liczba osób objętych terapią uzależnionych od
alkoholu

os.
os.

Źródło
MOPS,
MONAR
MOPS,
MONAR

2015

2016

366

302

680

692

700
600
500
os.

Liczba osób objętych terapią
uzależnionych od narkotyków

400
300

Liczba osób objętych terapią
uzależnionych od alkoholu

200
100
0

2015

2016

Zauważyć należy, iż w roku 2016 liczba osób objętych terapią uzależnionych od narkotyków
zmniejszyła się o ponad 17%, natomiast nieznacznie wzrosła liczba osób objętych terapią
uzależnionych od alkoholu o blisko 2%. Jednocześnie, w roku 2016 w zajęciach edukacyjnych
z zakresu profilaktyki uzależnień uczestniczyło 1 170 osób mniej, niż w roku 2015.

Zadanie strategiczne III.3.4.
Realizacja zadań z zakresu budownictwa socjalnego
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły
W latach 2015-2016 wykonano docieplenie ścian i remont elewacji oraz malowanie klatek
schodowych i korytarzy w budynku przy ul. Romów 13B (obecnie ul. Norblina 123) oraz przy
ul. Norblina 121. Ponadto zaadaptowano lokale użytkowe w budynku przy ul. Piłsudskiego 43 na lokal
mieszkalny i mieszkanie chronione. Przeprowadzono remonty 10 lokali mieszkalnych (pustostanów)
oraz wymieniono stolarkę okienną w 19 lokalach mieszkalnych.
Gmina również partycypowała poprzez wpłaty na fundusz remontowy w kosztach remontów
i modernizacji budynków realizowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, w których posiada udziały
(lokale mieszkalne).
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Wskaźnik

Jednostka
miary

Źródło

2015

2016

Liczba lokali socjalnych

szt.

UM

742

723

Liczba lokatorów lokali socjalnych

os.

UM

2 098

2 028

Liczba bezdomnych

os.

UM

43

53

W roku 2016, pozytywnym zjawiskiem jest spadek liczby lokatorów lokali socjalnych o blisko 3%, zaś
niepokojącym - wzrastająca liczba bezdomnych o ponad 20%.
Wspomnieć należy, iż wprowadzone zostały zmiany w Programie Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy, polegające na odstąpieniu od realizacji kolejnego budynku wielorodzinnego przy
ul. Wólka Profecka. Przyjęty w 2017 r. przez Radę Miasta Puławy Program na lata 2017–2021, zakłada
natomiast kontynuację gminnego budownictwa mieszkaniowego poprzez budowę w latach
2018– 2019 następnego budynku wielorodzinnego przy ul. Norblina.

Zadanie strategiczne III.3.5.
Prowadzenie i tworzenie instytucji wsparcia społecznego
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Spraw Społecznych, Wydział Rozwoju
Miasta
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły
W zakresie instytucji wsparcia społecznego działalność prowadziły Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Puławach, Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Puławach, Środowiskowy
Dom Samopomocy w Puławach.
W celu upowszechnienia dostępu do zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych osobom
doznającym przemocy, osobom w kryzysie, osobom niepełnosprawnym, seniorom oraz dzieciom
i młodzieży na terenie gmin: miasta Puławy Końskowola i Żyrzyn w dniu 19 sierpnia 2016r. zawarta
została umowa partnerska pomiędzy Miastem Puławy (lider) a gminą Końskowola i gminą Żyrzyn
na realizację projektu pn. „Utworzenie ośrodków wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych
w kryzysie na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puław”. Przedsięwzięcie
planowane jest do realizacji ze środków własnych gmin oraz ze środków pozyskanych z RPO WL.
W gminie Żyrzyn planowane jest utworzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku
oraz świetlicy środowiskowej we wsi Żerdż, w gminie Końskowola utworzenie placówki wsparcia
dziennego w msc. Stara Wieś. Na terenie Puław planowane jest utworzenie ośrodków wsparcia dla
osób starszych, niepełnosprawnych i w kryzysie. Przedsięwzięcie to polega na rozbudowie
i modernizacji istniejącego budynku, położonego przy ul. Kołłątaja, pełniącego dotychczas funkcję
placówki oświatowej i dostosowanie go wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia funkcji ośrodka
wsparcia dla osób starszych, niepełnosprawnych i w kryzysie.
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Jednostka
miary
szt.

Wskaźnik
Liczba instytucji wsparcia społecznego
Liczba osób korzystających z usług instytucji
wsparcia społecznego
Liczba osób korzystających z usług instytucji
wsparcia społecznego na 1000 mieszkańców
Kwota przyznawanych świadczeń osobom
potrzebującym

Źródło

2015

2016

MOPS

4

4

os.

MOPS

3 582

3 453

os./1000 os.

MOPS

75

72

PLN

MOPS

5 755 436

5 863 401

Kwota świadczeń przyznanych osobom potrzebującym

5 863 401

2015
2016

5 755 436

3600

Liczba osób korzystających z usług instytucji wsparcia społecznego

3550
3500
3450
3400
3350
2015

2016

Wskaźnik dla zadania III.3.5. określający liczbę osób korzystających z usług instytucji wsparcia
społecznego wykazuje tendencję malejącą. Jednocześnie, w roku 2016 o ponad 100 tys. wzrosła
kwota świadczeń przyznawanych osobom potrzebującym.

52

Raport o stanie Strategii Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r.
za okres 2015-2016

Zadanie strategiczne III.3.6.
Promocja kultury fizycznej i sportu
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Edukacji i Sportu
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły
W ramach zadania realizowane były działania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Zadania,
które zlecono do realizacji w trybie pożytku publicznego w latach 2015-2016 to: organizacja szkolenia
sportowego zawodników do wieku młodzieżowca, organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych,
organizacja biegów uliczno-przełajowych, prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportoworekreacyjnego, upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych. W 2015r. przekazano
organizacjom 561 000 zł dotacji na realizację zadań, a w 2016r. - 538 800 zł.
Puławski sport wspierany jest również przez nieodpłatne udostępnianie obiektów podmiotom
realizującym zadania publiczne z zakresu sportu na realizację tych zadań w tym na szkolenie
sportowe do wieku młodzieżowca w różnych dyscyplinach, ponadto na prowadzone przez te
organizacje szkolenie z zakresu sportu seniorów.
Realizowano program nauki pływania dla wszystkich chętnych uczniów klas I, II i III miejskich szkół
podstawowych. Sportowcy, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
krajowym i międzynarodowym otrzymywali Stypendia Sportowe Prezydenta Miasta Puławy „Sybilla
Sportowa”, a za wybitne osiągnięcia przyznawano nagrody sportowe na podsumowaniu roku
sportowego w Puławach – Galach Sportu Puławskiego. Na stypendia przeznaczono w 2015r. –
171 332,49 zł , w 2016r. – 210 676,07 zł. Na nagrody sportowe – 2015r. – 47 400 zł, 2016r. –
47 500 zł.
Ponadto włączano się w organizację lub wspierano organizację różnego rodzaju imprez sportoworekreacyjnych tj. zakup pucharów, nagród, promocja imprez za pośrednictwem prowadzonych portali
internetowych.
Wskaźnik

Jednostka
miary

Źródło

2015

2016

Liczba wspartych lokalnych organizacji sportowych

szt.

UM

54

49

szt.

UM

4

7

szt.

UM

40

39

szt.

UM

124

141

Liczba inwestycji w infrastrukturę sportoworekreacyjną
Liczba inicjatyw w zakresie promowania zdrowego
stylu życia
Liczba działań promocyjnych w szkołach w zakresie
zdrowego stylu życia
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Zadanie strategiczne III.3.7.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Spraw Społecznych
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach prowadził następujące działania:
1) Programy: „Aktywności Lokalnej”, „Aktywizacja i Integracja”, „Trzeźwy fundament – zdrowa
rodzina”;
2) Projekty: „Aktywni – niezależni”, „Podmiot zatrudnienia socjalnego”, „Wiem, umiem, mogę
przeciwdziałać przemocy”, „Budujemy przyszłość bez przemocy”, „Gminne Programy
Aktywizacji”, „Nowe Horyzonty”;
3) kluby środowiskowe dla dzieci.
W ramach otwartych konkursów ofert organizacje pozarządowe, na zlecenie gminy Miasto Puławy
prowadziły:
 punkty konsultacyjne: dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkomanii, dla osób i rodzin
dotkniętych problemem alkoholowym i przemocy, punktu konsultacyjno-diagnostycznego
HIV/AIDS;
 specjalistyczną placówkę wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym;
 programy: pomocy całodobowej dla osób doznających przemocy w rodzinie z możliwością
udzielenia schronienia, korekcyjno-edukacyjny wobec osób stosujących przemoc w rodzinie,
wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie;
 specjalistyczne dyżury psychologa i prawnika, skierowane do osób dotkniętych przemocą
w rodzinie;
 placówkę wsparcia dziennego typu opiekuńczego.
Jednostka
Źródło
miary

Wskaźnik
Liczba inicjatyw na rzecz wsparcia osób i grup
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
Liczba osób korzystających z systemu wsparcia grup
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
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2015

2016

szt.

MOPS

23

21

os.

MOPS

3 877

3 914
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Liczba osób korzystających z systemu wsparcia grup wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym

2016

2015
3850 3860 3870 3880 3890 3900 3910 3920

os.

W roku 2016 zwiększyła się w Puławach liczba korzystających z systemu wsparcia grup wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym o 37 osób.

Cel pośredni III.4. Poprawa oferty i jakości usług komunalnych
Zadanie strategiczne III.4.1.
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Rozwoju Miasta, Wydział Planowania
Przestrzennego
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły
W monitorowanym okresie opracowano zmiany miejscowych planów dla terenów z przeznaczeniem
pod budownictwo mieszkaniowe:
1) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wólka Profecka”
część B w Puławach - XII/103/15 z dnia 27.08.2015r. – zmiana z terenów rolnych na
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
2) Zmiana miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy
Jednostka Bilansowa „A” – część I - XV/109/15 z dnia 24.09.2015 r. – zmiana wprowadzająca
zakaz lokalizacji spalarni odpadów niebezpiecznych.
3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy „Żeromskiego” XXIII/216/16 z dnia 30.05.2016r. – zmiana terenów usługowych (Przemysłówka) na zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną i uporządkowanie zapisów dotyczących zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
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4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy dla terenu
położonego pomiędzy ul. Składową i ul. Lubelską - XXIV/223/16 z dnia 30.06.2016r. – zmiana
terenów kolejowych na drogę.
5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy „Kopernika” - XXIV/225/16
z dnia 30.06.2016r. – uporządkowanie zapisów dotyczących terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz usługowej.
6) Zmiany miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego osiedla „Mokradki” część A
w Puławach - XXIV/227/16 z dnia 30.06.2016r. – zmiana ciągu pieszego na tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Powiśle” XXVIII/259/16 z dnia 27.10.2016r. – brak planu na tereny rolnicze (głównie), przy
ul. Włostowickiej tereny usługowe i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Gmina sukcesywnie, kontynuuje działania mające na celu wykup i podział gruntów w os. Piaski
Włostowickie, Piaski II, Włostowice pod zaplanowane pasy drogowe, które są uzbrajane w miarę
posiadanych środków finansowych.
W terenach zabudowy mieszkaniowej wybudowano w roku 2015 kanalizację deszczową w ulicach:
Romantycznej, Spacerowej, Tęczowej, Krasickiego (dł. 731,5 mb), kanalizację sanitarną w os. Piaski
Włostowickie – ulice: Ceglana, Zabłockiego, Bernaciaka „Orlika”, KD3, KD2 (dł. 2344,50 mb) oraz
drogę: w ul. Opani, w os. Mokradki: w ul. Baca na odcinku od ul. Ziemięckiej do ul. Mieczyńskiego
i w ul. Mieczyńskiego na odcinku od ul. Baca do ul. Lipowej, w ul. Ceglanej oraz w ul. Zabłockiego
(dł.1623,82 mb). Przebudowano ul. Krasickiego (dł. 93,83 mb) na odcinku od ul. Woronicza
do Naruszewicza oraz wybudowano ciąg pieszo-jezdny na o dł. (93,7 mb) wraz z oświetleniem
w ul. Krasickiego, Naruszewicza, Koźmiana (346 mb). W osiedlu Wólka Profecka przy budynkach
socjalnych” zrealizowano budowę odcinka ul. Szwedzkiej o dł. 83,5 mb, drogi wewnętrzne (pomiędzy
budynkami 45 a 45B oraz 45B a 45A i 45D) oraz rozbudowę istniejącego oświetlenia.
W roku 2016, wybudowano drogę w ul. Jednacza na odcinku od ul. Górnej do ul. Szalkiewiczowej,
przebudowano; ul. Saperów Kaniowskich wraz z uzbrojeniem technicznym - 221 mb, ul Gdańską
wraz z uzbrojeniem technicznym, ul. Koźmiana na odcinku od ul. Woronicza do ul. Naruszewicza,
ul. Kochanowskiego na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Reja (dł. 594 mb) oraz dojazd do MP3.
Zmieniony został układ komunikacyjny w os. Norwida poprzez budowę nowego włączenia
ul. Norwida do ul. Lubelskiej, przebudowę infrastruktury podziemną, istniejącej drogi do ZSO Nr 2
oraz drogi dojazdowej do MP. Wybudowano również drogę do Błoni zakończoną parkingiem w ilości
155 miejsc oraz drogę wzdłuż garaży oraz wzdłuż ul. Lubelskiej przed pawilonami handlowymi. Poza
tym wybudowano sieć wodociągową w ulicach: Meresty i Kochanowskiego (dł. 294 mb); kanalizację
sanitarną w ulicach: Meresty i Kochanowskiego (dł. 218,5 mb) oraz przebudowano kanały sanitarne
wzdłuż hali sportowej, w ul. Gdańskiej i Kołłątaja oraz sieć wodociągową w ul. Gdańskiej.
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Zadanie strategiczne III.4.2.
Zapewnienie Miastu bezpieczeństwa energetycznego
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy – Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o., Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły
W celu bezpiecznego, efektywnego i przyjaznego środowisku Rozwoju systemów energetycznych na
terenie Puław zaktualizowany został „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Miasto Puławy na lata 2015-2030” przyjęty uchwałą
Nr XIX/173/16 przez Radę Miasta Puławy w dniu 28 stycznia 2016r.
Zadanie realizowane jest w sposób ciągły i polega na zapewnieniu utrzymania ruchu sieci cieplnej
oraz jej rozbudowie w miarę możliwości i potrzeb. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. odpowiedzialne jest za utrzymanie wysokiego standardu i bezpieczeństwa miejskiej sieci
ciepłowniczej.

Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej
Liczba awarii sieci ciepłowniczej na 1 km sieci

Jednostka
miary
km
szt.

Udział produkcji energii z odnawialnych źródeł

%

ZE

PLN

ZE

Wskaźnik

Nakłady na modernizację sieci energii
elektrycznej

Źródło

2015

2016

OPEC
OPEC

0,27
0,29

0,13
0,23

6,70

6,80

3 963 486,85 2 664 765,78

Pozytywnie kształtuje się analiza wskaźnikowa dotycząca liczby awarii sieci ciepłowniczej na 1 km tj.
w roku 2016 zauważa się mniej awarii sieci ciepłowniczej. Ponadto w roku 2016 wzrósł nieznacznie
udział produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszyły się nakłady na modernizację sieci
energii elektrycznej.

Zadanie strategiczne III.4.3.
Rozwój systemu zbiorowego zaopatrzenia Miasta w wodę oraz odbioru
i oczyszczania ścieków
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy – Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw
Lokalowych, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o.
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły
W ramach zadania realizowane są przedsięwzięcia wynikające z zadań własnych gminy w zakresie
uzbrojenia w sieć wodociągową oraz kanalizacji sanitarnej obszarów inwestycyjnych w oparciu
o ustalenia obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Puławy
oraz dokumentów powiązanych tj. m. in.: Strategii Rozwoju Miasta Puławy, Programu Zamierzeń
Inwestycyjnych.
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Zakres prowadzonych działań wodociągowo-kanalizacyjnych wynika przede wszystkich z corocznie
aktualizowanego „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o w Puławach
dla miasta Puławy” uwzględniającego obok zestawienia zadań inwestycyjnych, wysokość nakładów,
źródła finansowania oraz harmonogram ich realizacji.
Poniżej wskaźniki ilościowe dla zadania III.4.3.
Wskaźnik
Połączenia wodociągowe prowadzące do
budynków na terenie miasta
Połączenia kanalizacyjne prowadzące do
budynków na terenie miasta
Długość wybudowanej sieci wodociągowej na
terenie miasta
Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej na
terenie miasta
Odsetek ludności korzystającej z sieci
wodociągowej
Odsetek ludności korzystającej z sieci
kanalizacyjnej

2

1

2015

2016

szt.

MPWiK

50

39

szt.

MPWiK

45

37

km

MPWiK

1,40

0,90

km

MPWiK

1,60

1,30

%

MPWiK

99,8

99,8

%

MPWiK

98,0

98,5

Długość wybudowanej sieci
kanalizacyjnej na terenie
miasta (km)

0,5
0
2015

Źródło

Długość wybudowanej sieci
wodociągowej na terenie
miasta (km)

1,5

km

Jednostka
miary

2016

58

Raport o stanie Strategii Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r.
za okres 2015-2016

Cel pośredni III.5. Poprawa bezpieczeństwa publicznego
Zadanie strategiczne III.5.1.
Wspieranie działalności służb mundurowych
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy – Straż Miejska
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły
Straż Miejska współdziała z instytucjami powoływanymi do ochrony życia, zdrowia, bezpieczeństwa
i porządku publicznego. Łączone patrole z Policją oraz zabezpieczanie imprez wypracowuje wspólne
procedury postępowania. W 2015r. na rzecz Policji zostało przekazane dofinansowanie w kwocie
72 000 zł na zakup pojazdów służbowych, natomiast w 2016r. - 50 000 zł na zakup psa i pojazdu
służbowego. Straż Miejska realizowała programy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa,
kierowanych do dzieci i młodzieży, w tym zajęć profilaktycznych w przedszkolach i szkołach. Łącznie
w 2015r. przeprowadzono 89 zajęć, zaś w 2016r. - 52 zajęć. Ponadto organizowane były wspólnie
z Policją akcje edukacyjne pod hasłami „Bądź bezpieczny na drodze” oraz „Bądź widoczny”.
W latach 2015-2016 wpłynęło od mieszkańców ponad 2 400 zgłoszeń, co świadczy o potrzebie
działania Straży Miejskiej, a także o świadomości społecznej do jakich służb zwrócić się
z danym problemem.
Wskaźnik
Liczba wspólnych patroli Policji i Straży Miejskiej

Jednostka
miary
szt.

Źródło

2015

2016

KPP, SM

70

41

Straż Miejska w roku 2015 prowadziła 20 wspólnych patroli - rejon SM wraz z dzielnicowym Policji,
35 wspólnych patroli z wydziałem ruchu drogowego KPP oraz 15 wspólnych zabezpieczeń imprez
kulturalnych, sportowych i religijnych. Natomiast w roku 2016 prowadzone były 4 wspólne patrole rejon SM wraz z dzielnicowym Policji, 25 wspólnych patroli w wydziałem ruchu drogowego KPP oraz
12 wspólnych zabezpieczeń imprez kulturalnych, sportowych i religijnych.

Zadanie strategiczne III.5.2.
Prowadzenie działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy – Straż Miejska
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły
Straż Miejska realizowała zadania w zakresie zapewnienia porządku publicznego poprzez patrole
piesze i zmotoryzowane, podejmowanie interwencji własnych oraz zgłoszonych przez mieszkańców,
monitorowanie miasta za pomocą kamer monitoringu miejskiego, współpraca z Policją, wspólne
patrole z dzielnicowym, zabezpieczanie imprez i zgromadzeń.
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Służby Straży Miejskiej doskonaliły również procedury reagowania w sytuacjach zagrożeń,
rozbudowywały monitoring w miejscach szczególnie zagrożonych oraz wypracowywały wspólne
procedury i metody postępowania w sytuacjach kryzysowych.
Jednostka
Źródło
miary

Wskaźnik
Liczba zrealizowanych działań w obszarze edukacji
mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa publicznego
Liczba osób biorących udział w programach
edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego
Liczba zamontowanych kamer monitoringu

2015

2016

szt.

UM

89

52

os.

UM

2 500

1 300

szt.

UM

2

5

Wskaźniki dla zadania III.5.2 wykazały w roku 2016 zmniejszenie o ponad 40 % liczby zrealizowanych
działań w obszarze edukacji mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Tym samym
zmalała o blisko 50% liczba osób biorących udział w programach edukacyjnych dotyczących
bezpieczeństwa publicznego.

5
4
3

Liczba zamontowanych
kamer

2
1
0

Monitoring miejski jest sukcesywnie rozbudowywany. W roku 2015 zamontowano kamery na
skwerach przy ul. 6 Sierpnia oraz Kochanowskiego/Sienkiewicza, natomiast w roku 2016 na ścieżce
rowerowej do Zakładów Azotowych oraz na skwerze przy ul. Legionu Puławskiego. Obecnie
w Puławach monitoring miejski obejmuje 64 kamery.
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Podsumowanie
Niniejszy Raport jest pierwszym sprawozdaniem z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy do roku
2020 z perspektywą do 2030 przedstawiającym opis i analizę poszczególnych zadań strategicznych,
w tym z wykorzystaniem mierników statystycznych. Opis stanowi obszerną część Raportu, co
wskazuje na wielość działań podejmowanych w ramach Strategii. Dokument jest podsumowaniem
działań podejmowanych w latach 2015-2016 realizowanych przez odpowiedzialne za wdrożenie
Strategii jednostki organizacyjne Miasta Puławy, przyporządkowane do właściwych zadań
strategicznych. Ponadto jest on źródłem informacji o stopniu realizacji Strategii wskazującym na
zachodzące zmiany i określającym dynamikę postępu w osiąganiu przyjętych celów strategicznych.
Ogółem w Strategii, w ramach poszczególnych celów pośrednich zapisanych jest do realizacji 47
zadań strategicznych. Każde z zadań wymagało określenia stopnia wykonania jako nierozpoczęte,
w trakcie realizacji, zrealizowane oraz realizowane w sposób ciągły. Po przeprowadzonej analizie kart
monitoringowych wynika, iż określając stopnień wykonania wszystkich zadań strategicznych
w latach 2015-2016 wskazano jedynie 13 zadań będących w trakcie realizacji i 34 zadania realizowane
w sposób ciągły.
Do zapoczątkowanych zadań, których proces realizacji zaplanowany został na najbliższe lata należą
przede wszystkim budowa hali widowiskowo-sportowej, przebudowa POK „Dom Chemika”, realizację
zadań z zakresu rewitalizacji czy ukończenie budowy północnej obwodnicy Miasta w ciągu drogi
ekspresowej S12.
Prowadzone były 34 działania o charakterze ciągłym tj. wymagające realizacji w sposób
systematyczny i powtarzalny. Do najważniejszych zaliczymy tutaj zadania z zakresu m.in.
kształtowania przestrzeni, ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, współpracy międzygminnej
i zagranicznej, promocji wizerunku Miasta, rozwoju innowacyjności, edukacji, bezpieczeństwa
socjalnego, publicznego i usług komunalnych.
Analiza wskaźników ilościowych dla zadań strategicznych zdefiniowanych na etapie opracowywania
Strategii obrazuje m.in. że wzrosło zużycie gazu i energii cieplnej w Puławach, zwiększyły się nakłady
na edukację ekologiczną, zwiększyła się liczba zwiedzających Muzeum Czartoryskich, wzrosła liczba
przedsięwzięć podejmowanych w PPNT w ramach współpracy środowiska nauki z przedsiębiorcami,
zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych, zwiększyła się kwota świadczeń przyznanych osobom
potrzebującym przy jednoczesnym spadku liczby osób korzystających z usług instytucji wsparcia
społecznego.
Kluczowym będzie analiza wskaźnikowa w ujęciu 4-letnim tj. przy przeprowadzeniu monitoringu
strategicznego. Wówczas możliwe będzie zaobserwowanie zmian wartości tych wskaźników
(zwiększenia/zmniejszenia) i ewentualne potwierdzenie tendencji z monitoringu operacyjnego.
Podsumowując 2-letni okres realizacji Strategii należy stwierdzić, iż podjętych zostało wiele cennych
inicjatyw przybliżających osiągnięcie celów pośrednich wyznaczonych w dokumencie. Ponadto
systematyczne i konsekwentne kontynuowanie działań w przyszłości pozwoli w efekcie uzyskać
realizację celów strategicznych i wizji rozwoju Miasta Puławy.
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Załącznik nr 1. Wskaźniki monitoringowe
Nr cel/
zadanie

I.
I.1.
I.1.1.

Wskaźnik monitoringowy

I.2.3.

I.2.4.

2016

Kształtowanie przestrzenni miasta służące wszechstronnemu rozwojowi
Kontynuacja działań na rzecz racjonalnego kształtowania przestrzeni Miasta
UM

2 675

2 998

UM

50,49

50,49

%

UM

52,90

59,20

ha

Powierzchnia obszarów rewitalizowanych

ha

UM

0

189,02

powierzchnia miasta
Procent powierzchni miasta objętej programami
rewitalizacji

km2

UM

50,49

50,49

%

UM

0

3,74

km

2

Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji

I.2.
I.2.2.

2015

Wzmocnienie potencjału rozwojowego miasta

Powierzchnia obszarów objętych miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego
powierzchnia miasta
Procent powierzchni miasta objętej planami
zagospodarowania przestrzennego
I.1.3.

Jednostka
Źródło
miary

Poprawa dostępności komunikacyjnej
Rozwój sieci drogowej w południowej części Puław
Długość wybudowanych dróg

km

ZDM

1,701

0,144

Długość zmodernizowanych dróg

km

ZDM

0,094

0,311

Długość wybudowanych dróg gminnych

km

UM

2,04

0,57

Długość zmodernizowanych dróg gminnych

km

UM

0,17

1,26

0,17

1,26

2,04

0,57

41

299

2,86

0,90

0

0

Optymalizacja wewnętrznego układu drogowego

Długość zmodernizowanych dróg na terenie Puław

km

Długość wybudowanych dróg na terenie Puław

km

Liczba wybudowanych miejsc parkingowych

szt.

Długość wybudowanych dróg rowerowych

km

Liczba wybudowanych elementów infrastruktury
towarzyszącej dla rowerzystów

szt.

UM /
ZDW /
ZDP
UM /
ZDW /
ZDP
UM /
ZDM
UM /
ZDM
UM /
ZDM

Integracja systemów komunikacji publicznej
Długość tras publicznego transportu zbiorowego
Liczba wybudowanych przystanków publicznego
transportu zbiorowego
Liczba połączeń realizowanych w ramach publicznego
transportu zbiorowego
62

km

MZK

314,00

303,00

szt.

MZK

2

2

szt.

UM

29

30
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Nr cel/
zadanie

I.2.5.

km
km

UM
UM

2,00
0,00

1,84
0,00

Długość sieci Internetu szerokopasmowego

km

UM

43,00

43,00

Ochrona środowiska
Kontynuacja działań na rzecz rozwoju gospodarki wodno-ściekowej wraz z integracją gminnych
systemów w ramach "Aglomeracji Puławskiej"

Odsetek ludności korzystającej z kanalizacji w
"Aglomeracji Puławskiej"

Zużycie energii cieplnej
Zużycie gazu

459

szt.

MPWiK

431

523

km
km

MPWiK
MPWiK

2,02
31,50

24,48
13,88

%

MPWiK

96,90

99,00

%

MPWiK

95,70

96,50

szt.

UM

14

12

%

ZUK

12,90

11,94

ZE

bd

bd

GJ

OPEC

563 923,77

599 584,09

PGNiG

4 778,90

4 823,30

ZE

6,70

6,80

3

%

Edukacja ekologiczna
Liczba kampanii w zakresie edukacji ekologicznej

szt.

UM

13

15

Nakłady na edukację ekologiczną

PLN

UM

84 750,64

110 682,08

PLN / os.

UM

1,76

2,32

Nakłady na edukację ekologiczną na mieszkańca

I.3.6

97

MWh
tys.m

Udział produkcji energii z odnawialnych źródeł

I.3.5.

MPWiK

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej
Zużycie energii elektrycznej

I.3.4.

szt.

Rozwój zintegrowanego systemu gospodarki odpadami
Liczba przeprowadzonych wśród mieszkańców akcji
edukacyjnych w zakresie zagospodarowania odpadów
Procent odzysku surowców wtórnych

I.3.3.

2016

Długość wybudowanych kanałów technologicznych
Długość zmodernizowanych kanałów technologicznych

Połączenia wodociągowe prowadzące do budynków
mieszkalnych w "Aglomeracji Puławskiej"
Połączenia kanalizacyjne prowadzące do budynków
mieszkalnych w "Aglomeracji Puławskiej"
Długość sieci wodociągowej w "Aglomeracji Puławskiej"
Długość sieci kanalizacyjnej w "Aglomeracji Puławskiej"
Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej w
"Aglomeracji Puławskiej"

I.3.2.

2015

Rozwój społeczeństwa informacyjnego

I.3.
I.3.1.

Jednostka
Źródło
miary

Wskaźnik monitoringowy

liczba mieszkańców
os.
UM
48 065
47 698
Współpraca samorządu Miasta Puławy z partnerami społecznymi, w tym z Zakładami Azotowymi
"Puławy" S.A.
Liczba inicjatyw Miasta Puławy podejmowanych z
szt.
UM
3
3
partnerami społecznymi w zakresie ochrony środowiska
Ochrona przyrody i kształtowanie krajobrazu
Liczba odnowionych parków, skwerów, zieleńców
Liczba nowych parków, skwerów, zieleńców
Liczba pomników przyrody
Powierzchnia obszarów prawnie chronionych

63

szt.
szt.
szt.
ha

UM
UM
UM
UM

0
3
27
2 139,12

0
0
22
2 139,12

Raport o stanie Strategii Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r.
za okres 2015-2016
Nr cel/
zadanie

Wskaźnik monitoringowy
Klasa czystości powietrza - Liczba przekroczeń 24godzinnych stężeń pyłu PM10 w roku

I.4.

Jednostka
Źródło
miary

szt.

2015

2016

51

16

UM

Ochrona dziedzictwa kulturowego

I.5.

Wsparcie rewaloryzacji zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego i udostępnienia go na potrzeby
ruchu turystycznego i mieszkańców
Nakłady poniesione na rewaloryzację zespołu pałacowoPLN UM 561 013,59 337 601,10
parkowego
Liczba zwiedzających zespół pałacowo-parkowy
os. IUNG
19 803
25 822
(Muzeum Czartoryskich)
Kontynuacja rewaloryzacji obiektów zabytkowych w zgodzie z Gminnym Programem Opieki nad
Zabytkami dla Miasta Puławy
Liczba zrewaloryzowanych zabytków ujętych w
Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami dla Miasta
szt. UM
5
4
Puławy
Nakłady poniesione na rewaloryzację zabytków ujętych
w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami dla Miasta PLN UM 834 013,59 557 701,10
Puławy
Rozwój powiązań zewnętrznych i promocja Miasta

I.5.1.

Promocja wizerunku Puław

I.4.1.

I.4.2.

Liczba działań promujących Puławy skierowanych do
turystów
Liczba działań promujących Puławy skierowanych do
przedsiębiorców
I.5.2.

II.1.
II.1.1.

II.1.2.

UM

5

8

szt.

UM

103

1

szt.
szt.

UM
UM

4
2

4
3

szt.

UM

8

5

Rozwój współpracy międzygminnej i zagranicznej Miasta Puławy
Liczba inicjatyw z innymi samorządami
Liczba inicjatyw realizowanych w ramach MOF
Liczba inicjatyw realizowanych we współpracy z
zagranicznymi partnerami

II.

szt.

Rozwój i dywersyfikacja lokalnej gospodarki
Rozwój przedsiębiorczości i promocja zatrudnienia
Rozwój współpracy samorządu Miasta Puławy ze środowiskiem przedsiębiorców
Liczba inicjatyw we współpracy ze środowiskiem
przedsiębiorców mających na celu poprawę warunków
szt.
UM
1
dla rozwoju przedsiębiorczości
Liczba spotkań samorządu z przedstawicielami
szt.
UM
1
środowiska przedsiębiorców
Wspieranie lokalnych instytucji otoczenia biznesu i rozwijanie instrumentów wspierania
przedsiębiorców
Liczba podmiotów korzystających z usług informacyjnoszt.
PPN-T
5
doradczych oraz szkoleniowych w PPN-T
Liczba podmiotów inkubowanych w PPN-T

64

szt.

PPN-T

9

0
1

25
2

Raport o stanie Strategii Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r.
za okres 2015-2016
Nr cel/
zadanie

Jednostka
Źródło
miary

Wskaźnik monitoringowy
Liczba inicjatyw realizowanych z organizacjami
pozarządowymi i prowadzącymi działania związane ze
wsparciem dla przedsiębiorstw

II.1.3.

II.1.4.

2

4

Liczba nowych inwestycji zlokalizowanych na terenach
szt.
UM
10
8
przemysłowych w Puławach
Promocja zatrudnienia, odpowiedzialne kształtowanie rynku pracy przez partnerów publicznych i
prywatnych
GUS,
Liczba bezrobotnych
os.
1 665
1 496
PUP
Liczba bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej
os.
PUP
893
761
niż 1 rok
PUP

386

397

%

GUS,
PUP

12,85% (18-24)
30,45% (25-34)
22,52% (35-44)
19,10% (4554)
9,73% (55-59)
5,35% (60 lat i
więcej)

11,30% (18-24)
28,81% (25-34)
22,26% (35-44)
20,99% (45-54)
11,70% (55-59)
4,94% (60 lat i
więcej)

%

PUP

53,06

52,03

%

PUP

22,49

24,86

Liczba nowych programów aktywizacji zawodowej

szt.

UM,
PUP

7

2

Liczba działań mających na celu dopasowanie oferty
edukacyjnej do wymagań lokalnego rynku pracy

szt.

UM

19

4

Udział bezrobotnych w grupie osób w wieku
produkcyjnym

Udział bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej
niż 1 rok w ogóle bezrobotnych
Liczba bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia
w ogóle bezrobotnych

II.2.

os.

Pozyskiwanie inwestycji
Pozyskanie i przygotowanie terenów pod kluczowe inwestycje przemysłowe, usługowe, handlowe,
rekreacyjno-sportowe i turystyczne
Powierzchnia nowych terenów inwestycyjnych

Powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych
Odsetek powierzchni terenów z przeznaczeniem na
inwestycje, dla których zostały uchwalone MPZP
Liczba nowych inwestycji ulokowanych na miejskich
terenach inwestycyjnych
Liczba nowych inwestycji ulokowanych w obszarze
Specjalnej Strefy Ekonomicznej
II.2.2.

UM

2016

Wykorzystanie walorów terenów przemysłowych zlokalizowanych w Puławach

Liczba bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia

II.2.1.

szt.

2015

Marketing gospodarczy

65

ha

UM

2

0

40,50, w 40,50, w
tym
tym
własność własność
gminy
gminy
16,30
15,15

ha

UM

%

UM

85,47

85,47

szt.

UM

1

1

szt.

ZA

0

0

Raport o stanie Strategii Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r.
za okres 2015-2016
Nr cel/
zadanie

Wskaźnik monitoringowy

Jednostka
Źródło
miary

2015

2016

404

448

21 878

22 481

PPN-T

10

8

PPN-T

1

1

II.3.

Liczba targów i imprez wystawienniczych podczas
szt.
których promowano inwestowanie na terenie Puław
liczba uczestników
os.
Liczba nowych przedsiębiorstw ulokowanych na terenie
szt.
PPN-T
Liczba nowych jednostek naukowo-badawczych na
szt.
terenie PPN-T
Rozwój innowacyjności

II.3.1.

Wspieranie współpracy środowiska nauki i środowiska gospodarczego

II.3.2.

II.4.
II.4.1.

II.4.2.

Liczba przedsięwzięć podejmowanych w PPN-T w
szt.
PPN-T
30
ramach współpracy środowiska nauki z przedsiębiorcami
Wykorzystanie możliwości Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego dla rozwoju
gospodarczego Puław
Liczba inicjatyw promocyjnych służących
rozpropagowaniu potencjału PPN-T wśród lokalnych
szt.
UM
45
przedsiębiorców
Liczba nowych przedsięwzięć realizowanych na terenie
szt.
PPN-T
0
PPN-T w branżach kluczowych dla lokalnej gospodarki
Liczba inicjatyw w zakresie współpracy PPN-T i
działających na jego terenie przedsiębiorstw z
szt.
PPN-T
4
placówkami edukacyjnymi

II.4.4.

III.1.

30
0
4

Rozwój współpracy z ościennymi gminami oraz organizacjami regionalnymi w zakresie promocji
turystyki
Liczba inicjatyw i programów realizowanych wspólnie z
organizacjami regionalnymi mających na celu promocję
szt.
UM
20
20
turystyczną regionu
Liczba ponadgminnych produktów turystycznych
szt.
UM
6
7
Rozwój działań służących otwieraniu Puław na Wisłę wraz z jej użeglownieniem
szt.
os.

UM
MOSiR

0
95502

0
58684

Promocja oferty turystycznej Miasta Puławy
Liczba targów i imprez, podczas których promowane
szt.
UM
10
16
były walory turystyczne Puław
Liczba artykułów w publikacjach poświęconych promocji
szt.
UM
4
1
oferty turystycznej Puław
Utrzymanie i modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz dalszy rozwój
oferty sportowo-rekreacyjnej
Liczba rozbudowanych i zmodernizowanych obiektów
szt.
UM
2
4
sportowo-rekreacyjnych
Liczba nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych

III.

32

Rozwój turystyki i rekreacji

Liczba nowych obiektów rekreacyjnych nad Wisłą
Liczba korzystających z Mariny w Puławach
II.4.3.

UM

szt.

UM

Utrzymanie wysokiej jakości życia na terenie Puław
Podnoszenie jakości oferty edukacyjnej na Mieście Puławy

66

2

3
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za okres 2015-2016
Nr cel/
zadanie

Wskaźnik monitoringowy

Jednostka
Źródło
miary

2015

2016

III.1.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej
Liczba zmodernizowanych obiektów oświatowych
Liczba doposażonych obiektów oświatowych
Liczba wykorzystywanych na cele edukacyjne obiektów
pozaszkolnych
Liczba uczniów korzystających z zaplecza PPN-T

szt.
szt.

UM
UM

15
12

6
16

szt.

UM

2

2

os.

UM

27 179

31 891

szt.

UM

7

10

szt.

UM

0

0

szt.

UM

6

8

os.

UM

2

4

os.

UM

115

125

szt.

UM

55

64

szt.

UM

495

476

os.

UM

1 342

1 240

os.

UM

29

27

PLN

UM

19 680,00

32
691,10

III.1.2. Wspieranie współpracy szkół ze środowiskiem przedsiębiorców
Liczba spotkań przedstawicieli środowiska
przedsiębiorców z organami zarządzającymi szkół
Liczba programów stypendialnych organizowanych przez
puławskich przedsiębiorców dla uczniów miejscowych
szkół
Liczba programów praktyk i staży u puławskich
pracodawców dedykowanych uczniom miejscowych
szkół
Liczba uczniów korzystających z programów
stypendialnych
Liczba uczniów korzystających z programów praktyk i
staży u puławskich przedsiębiorców
III.1.3. Podnoszenie jakości kształcenie i wychowania
Liczba programów edukacyjnych, np. przedsiębiorczości,
językowych itp.
Liczba zajęć pozalekcyjnych
Liczba uczniów biorących udział w olimpiadach
przedmiotowych
Liczba laureatów olimpiad przedmiotowych
III.2.

Rozwój kultury

III.2.1. Modernizacja obiektów instytucji kultury
Nakłady na doposażenie Biblioteki Miejskiej

III.2.2. Wspieranie form upowszechniania kultury oraz działalności twórców
Liczba imprez organizowanych przez POK "Dom
Chemika"
Liczba imprez kulturalnych organizowanych przez
Bibliotekę Miejską
Liczba uczestników imprez organizowanych przez POK
"Dom Chemika"
Liczba uczestników imprez kulturalnych
organizowanych przez Bibliotekę Miejską
Nakłady na dofinansowanie działalności kulturalnej
organizacji pozarządowych
III.3.

szt.

POK

235

293

szt.

BM

72 904

60 212

os.

POK

379

425

os.

BM

8 702

11 008

PLN

UM

249 918,78

313 726,33

Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego

III.3.1. Współdziałanie z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia
67
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za okres 2015-2016
Nr cel/
zadanie

Jednostka
Źródło
miary

Wskaźnik monitoringowy
Liczba zdrowotnych programów profilaktycznych
realizowanych we współpracy z instytucjami
odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia
Liczba osób objętych zdrowotnymi programami
profilaktycznymi

2015

2016

szt.

UM

2

1

os.

UM

647

608

szt.

UM

3

3

szt.

UM

1

1

os.

UM

8 659

8 547

os.

UM

7 651

7 593

os.

UM

1 008

954

III.3.2. Profilaktyka zdrowotna i edukacja na rzecz zdrowia
Liczba kampanii w zakresie edukacji zdrowotnej
Liczba wdrożonych programów z zakresu profilaktyki
zdrowia
Liczba osób objętych programami z zakresu profilaktyki
zdrowia
Liczba dzieci objętych programami z zakresu profilaktyki
zdrowia
Liczba osób dorosłych objętych programami z zakresu
profilaktyki zdrowia
III.3.3. Przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym
Liczba programów z zakresu profilaktyki uzależnień
Liczba osób biorących udział w zajęciach edukacyjnych z
zakresu profilaktyki uzależnień
Liczba osób objętych terapią uzależnionych od
narkotyków
Liczba osób objętych terapią uzależnionych od alkoholu

szt.

MOPS,
MONAR

11

11

os.

MOPS,
MONAR

14 752

13 582

os.

MOPS,
MONAR

366

302

os.

MOPS,
MONAR

680

692

III.3.4. Realizacja zadań z zakresu budownictwa socjalnego
Liczba lokali socjalnych

szt.

UM

742

723

Liczba lokatorów lokali socjalnych

os.

UM

2 098

2 028

Liczba bezdomnych

os.

UM

43

53

III.3.5. Prowadzenie i tworzenie instytucji wsparcia społecznego
Liczba instytucji wsparcia społecznego
Liczba osób korzystających z usług instytucji wsparcia
społecznego
Liczba osób korzystających z usług instytucji wsparcia
społecznego na 1000 mieszkańców
Kwota przyznawanych świadczeń osobom
potrzebującym
III.3.6

szt.

MOPS

4

4

os.

MOPS

3 582

3 453

os./1000

MOPS

75

72

PLN

MOPS

5 755 436

5 863 401

Promocja kultury fizycznej i sportu
Liczba wspartych lokalnych organizacji sportowych

szt.

UM

54

49

Liczba inwestycji w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną
Liczba inicjatyw w zakresie promowania zdrowego stylu
życia
Liczba działań promocyjnych w szkołach w zakresie
zdrowego stylu życia

szt.

UM

4

7

szt.

UM

40

39

szt.

UM

124

141
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Nr cel/
zadanie

III.3.7

Jednostka
Źródło
miary

Wskaźnik monitoringowy

2016

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Liczba inicjatyw na rzecz wsparcia osób i grup
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
Liczba osób korzystających z systemu wsparcia grup
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

III.4.

2015

szt.

MOPS

23

21

os.

MOPS

3 877

3 914

Poprawa oferty i jakości usług komunalnych

III.4.2. Zapewnienie Miastu bezpieczeństwa energetycznego
Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej
Liczba awarii sieci ciepłowniczej na 1 km sieci

km
szt.

OPEC
OPEC

0,27
0,29

0,13
0,23

Udział produkcji energii z odnawialnych źródeł

%

ZE

6,70

6,80

PLN

ZE

3 963 486,85

2 664 765,78

Nakłady na modernizację sieci energii elektrycznej

III.4.3. Rozwój systemu zbiorowego zaopatrzenia miasta w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków
Połączenia wodociągowe prowadzące do budynków na
terenie miasta
Połączenia kanalizacyjne prowadzące do budynków na
terenie miasta

III.5.

szt.

MPWiK

50

39

szt.

MPWiK

45

37

Długość sieci wodociągowej na terenie miasta

km

MPWiK

1,40

0,90

Długość sieci kanalizacyjnej na terenie miasta

km

MPWiK

1,60

1,30

Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej

%

MPWiK

99,80

99,80

Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej

%

MPWiK

98,00

98,50

70

41

Poprawa bezpieczeństwa publicznego

III.5.1. Wspieranie działalności służb mundurowych
Liczba wspólnych patroli Policji i Straży Miejskiej

szt.

KPP,
SM

III.5.2. Prowadzenie działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego
Liczba zrealizowanych działań w obszarze edukacji
mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa publicznego
Liczba osób biorących udział w programach
edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego
Liczba zamontowanych kamer monitoringu

69

szt.

UM

89

52

os.

UM

2 500

1 300

szt.

UM

60

63

