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Wstęp
Monitoring Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do
2030 r. (aktualizacja) przyjętego Uchwałą Nr XLII/417/17 Rady Miasta Puławy z dnia 26 października
2017 r., służy badaniu i ocenie sposobu oraz efektywności dążenia do zaplanowanych założeń, a także
poziomu ich osiągnięcia poprzez analizę zakresu rzeczowego zrealizowanych projektów twardych
(inwestycyjnych) i miękkich. W sprawach związanych z monitorowaniem i ewaluacją Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r., Prezydent Miasta
Puławy powołał w dniu 4 kwietnia 2019 r. Komitet Rewitalizacji Miasta Puławy, w skład którego
wchodzą m.in. przedstawiciele Podmiotów przedsięwzięć/projektów ujętych w Lokalnym Programie
Rewitalizacji Miasta Puławy. Okres sprawozdawczy dotyczy lat 2017-2018. Jednakże, w przypadku
posiadanych informacji od Podmiotów realizujących, w miarę możliwości wskazuje on również na
obecny stan poszczególnych przedsięwzięć.
Dokonując analizy stopnia wykonalności LPR pod względem rzeczowym posłużono się
następującą metodologią:
1) Informacje sprawozdawcze zgłoszone zostały przez poszczególne Podmioty, które były
wnioskodawcami projektów, a obecnie są ich Realizatorami.
2) Informacje sprawozdawcze przedstawione zostały na formularzu „Sprawozdania
monitoringowego za lata 2017-2018”, który w szczególności zawierał:
a. tytuł przedsięwzięcia,
b. określenie stopnia realizacji przedsięwzięcia,
c. harmonogram realizacji przedsięwzięcia,
d. wartość przedsięwzięcia,
e. poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach sprawozdawczych
z podziałem na własne i zewnętrzne,
f. opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych,
g. opis napotkanych trudności w prawidłowej realizacji zadań i ewentualnych sposobów ich
rozwiązania,
h. pozostały zakres zadań planowanych do realizacji,
i. osiągnięte wskaźniki monitoringowe.
3) Analiza stanu realizacji projektu wskazująca na stopień jego realizacji tj. zadanie nierozpoczęte,
w trakcie realizacji, zrealizowane.
4) W przypadku przedsięwzięć rewitalizacyjnych zrealizowanych/zakończonych wykazanie
uzyskanych wskaźników monitoringowych w danym roku.
Poniżej, przedstawiono przedsięwzięcia ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta
Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. biorąc pod uwagę liczbę wszystkich projektów, ich
podział ze wskazaniem Podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację.
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ogółem
42
projekty
podstawowe

54
przedsięwzięcia
/ projekty,
w tym

11
projektów
uzupełniających

1
projekt
wieloaspektowy

Projekty podstawowe

Projekt wieloaspektowy

Projekty uzupełniające

Powiat Puławski - 12
Gmina Miasto Puławy - 5

Powiat Puławski - 2

Zarząd Dróg Miejskich - 5
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej - 7
Przedsiębiorstwo
"Nieruchomości
Puławskie" Sp. z o.o. - 1
Puławska Spółdzielnia
Mieszkaniowa - 6

Gmina Miasto Puławy - 1

Gmina Miasto Puławy

Instytut Uprawy
Nawożenia i
Gleboznawsta - 2

Zarząd Dróg Miejskich - 5

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
-1
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej - 3

Towarzystwo Przyjaciół
Puław - 1
Stowarzyszenie "Przeszłość
- Przyszłości" - 1
Powiatowy Urząd Pracy - 1
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1. Stan realizacji podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych
1.1

Rewitalizacja terenów po dawnym dworcu PKS dla rozwoju funkcji
centrotwórczych

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Miasto Puławy i partnerzy
Stan realizacji przedsięwzięcia: w trakcie realizacji
Przewidywany harmonogram realizacji

2017 - 2025

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

21 000 000

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych:
W latach 2017-2018 Miasto Puławy przeprowadziło konkurs na opracowanie koncepcji
urbanistyczno-architektonicznej dla terenu byłego dworca autobusowego przy ul. Wojska Polskiego
w Puławach. Konkursem objęto działki ewidencyjne nr 634/29 i 634/30, zlokalizowane u zbiegu ulic
Lubelskiej i Wojska Polskiego w Puławach. Ideą konkursu było wskazanie możliwego kierunku zmian
architektonicznych centrum miasta, tak by w przyszłości na tym trenie wykształciła się komfortowa,
przyjazna i wielofunkcyjna przestrzeń publiczna, odpowiadająca współczesnym potrzebom
i aspiracją mieszkańców. Bowiem zagospodarowanie zdegradowanego terenu w centrum miasta
będzie miało istotne znaczenie dla poprawy jakości funkcjonowania centrum Puław, jest to bowiem
nieruchomość posiadająca największe w tym rejonie możliwości w zakresie wprowadzenia nowej
zabudowy oraz zmian zagospodarowania. Wybranie zwycięskiego projektu nie jest tożsame z jego
realizacją. Koncepcja wskazała jedynie kierunek zmian i będzie ona stanowić wskazówkę przy
opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania dla tego terenu.
Zakres zadań do realizacji:
• Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla przyjętych rozwiązań wraz
z pozyskaniem partnerów dla realizacji przedsięwzięcia
• Budowa nowych i przebudowa istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenów
przyległych o funkcjach centrotwórczych i komunikacyjnych
• Promocja działalności gospodarczej, w tym działalności przedsiębiorstw społecznych
z wykorzystaniem przestrzeni inwestycyjnej
Opis napotkanych trudności w prawidłowej realizacji zadań
i ewentualnych sposobów ich rozwiązania:
Projekt w obecnym kształcie wpisany został do programu rewitalizacji w taki sposób, aby zwiększyć
Miastu szanse na pozyskanie dofinansowania zewnętrznego. W latach sprawozdawczych nie było
możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne na przedmiotowy projekt.
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1.2

Nowoczesne metody aktywizacji osób bezrobotnych oraz poprawa
dostępności do usług Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach
w nowo wybudowanych salach przeznaczonych do aktywizacji osób
bezrobotnych

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Powiat Puławski
Stan realizacji przedsięwzięcia: nierozpoczęte
Przewidywany harmonogram realizacji

2021 - 2024

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

2 555 000

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
Opis napotkanych trudności w prawidłowej realizacji zadań
i ewentualnych sposobów ich rozwiązania:
W zakładanym okresie nie pozyskano dofinansowania na realizację przedsięwzięcia. Przewiduje się
możliwość ubiegania się o dofinansowanie na ten cel w nowej perspektywie finansowej na lata 20212027.
Zakres zadań planowanych do realizacji:



1.3

Rozbudowa budynku PUP (nowocześnie sale dydaktyczne do obsługi osób bezrobotnych)
Wykorzystanie zmodernizowanej infrastruktury do organizacji działań na rzecz mieszkańców
obszaru rewitalizacji (szkolenia, kursy, doradztwo, pośrednictwo pracy, poradnictwo
zawodowe)

Kompleksowa
przebudowa
POK
Dom
Chemika
wraz
z zagospodarowaniem terenu w celu zwiększenia aktywnego
udziału społeczeństwa w kulturze

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Miasto Puławy
Stan realizacji przedsięwzięcia: w trakcie realizacji
Harmonogram realizacji

2014 - 2022

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

72 858 000

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
6 574 970
4 055 972
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Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych:
I etap:
 w latach 2004-2016 wykonano dokumentację budowlaną i wykonawczą na przebudowę
POK „Dom Chemika” etap I oraz uzyskano pozwolenie na budowę
 w roku 2017 przeprowadzono przetargi publiczne, w których wybrano wykonawcę robót
budowlanych, elektroakustyki oraz Inżyniera Kontraktu; rozpoczęto także roboty budowlane
 w roku 2018 kontynuacja przebudowy głównego pawilony Domu Chemika
II etap:
 w latach 2016-2017 wykonano dokumentację projektową, budowlaną i wykonawczą na
budowę Mediateki oraz uzyskano pozwolenie na budowę
 w roku 2018 opracowano Studium Wykonalności
Pozostały zakres zadań do realizacji:
lata 2019-2020
 Kontynuacja przebudowy głównego pawilonu Domu Chemika - planowany termin
zakończenia robót III kwartał 2020 r.
lata 2020-2022
 Budowa obiektu Mediateki

1.4

Uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni
miejskiej z przeznaczeniem na rozwój sportu, rekreacji i integracji
społecznej

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Miasto Puławy, Zarząd Dróg Miejskich w Puławach
Stan realizacji przedsięwzięcia: w trakcie realizacji
Harmonogram realizacji

2015 - 2022

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

27 838 339

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
1 782 596
537 181
Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych:
rok 2017
 Opracowano projekt techniczny na budowę boisk w Szkole Podstawowej nr 6
 Modernizacja placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 10
 Opracowano projekt techniczny placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 13
 Doposażono siłownię przy ul. Polnej
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Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych:
rok 2018
 Budowa placu zabaw wraz z oświetleniem i monitoringiem w Miejskim Przedszkolu Nr 13
 Zagospodarowanie skweru przy ul. Wróblewskiego – urządzono teren o powierzchni 2 168
m2, w tym zagospodarowanie zieleni, oświetlenie, trejaże aluminiowe, mała architektura,
wyposażenie edukacyjne
 Zieleniec przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – urządzono teren o powierzchni 291
m2, w tym zagospodarowanie zieleni oraz elementy małej architektury
Pozostały zakres zadań do realizacji:
lata 2019 – 2020
 Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 6 oraz kompleksowa przebudowa skateparku
przy ul. Niemcewicza
lata 2021-2022
 Budowa sali gimnastycznej i boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy
Szkole Podstawowej nr 3

1.5

Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez
aktywizację społeczną obszaru A oraz podniesienie spójności
funkcjonalnej placówek publicznych Powiatu Puławskiego

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Powiat Puławski
Stan realizacji przedsięwzięcia: w trakcie realizacji
Harmonogram realizacji

2014 - 2020

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

3 444 882

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
26 320
9 500
Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych:
Wykonano studium wykonalności oraz częściową modernizację oświetlenia.
Pozostały zakres zadań planowanych do realizacji:





Zagospodarowanie terenu wokół MDK
Remont Prokopówki
Zagospodarowanie terenu przy I L.O. w Puławach
Zakup wyposażenia, montaż ogniw fotowoltaicznych, działania uzupełniające
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1.6

Aktywizacja społeczna
rewitalizacji A

i

edukacyjna

mieszkańców

obszaru

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Powiat Puławski
Stan realizacji przedsięwzięcia: nierozpoczęte
Harmonogram realizacji

2020

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

150 000

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
Zakres zadań planowanych do realizacji:
Rozwój kompetencji społecznych i edukacyjnych uczniów i mieszkańców poprzez realizację m.in.
 zajęć sportowych, plastycznych, informatycznych, językowych, wyrównawczych dla uczniów
 szkoleń ogólnych i zawodowych
 kursów bezpieczeństwa i pierwszej pomocy przedmedycznej
 akcji czytelniczych w plenerze
 poradnictwa prawnego, psychologicznego i zawodowego
 działań mających na celu wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin

1.7

Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Powiat Puławski
Stan realizacji przedsięwzięcia: w trakcie realizacji
Harmonogram realizacji

2016 - 2020

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

3 552 818

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
118 769
610 411
Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych:
Dokumentacja przetargowa, przeprowadzenie postępowań przetargowych na roboty budowlane,
usługi i dostawy sprzętu do szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Puławski. Realizacja
umów podpisanych z wykonawcami.
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Pozostały zakres zadań planowanych do realizacji:
Przetargi na dostawy sprzętu, usługi oraz działania promocyjne w ramach projektu.
Opis napotkanych trudności w prawidłowej realizacji zadań
i ewentualnych sposobów ich rozwiązania:
Konieczność powtarzania postępowań przetargowych ze względu na brak prawidłowo złożonych
ofert. Wydłużenie okresu trwania projektu względem planowanego harmonogramu.

1.8

Rewitalizacja terenu przy Szpitalu oraz POZ nr 1 w SP ZOZ
w Puławach przy ul. Bema 1 poprzez rewaloryzację istniejących
terenów
zielonych,
stworzenie
bezpiecznych
ciągów
komunikacyjnych oraz stworzenie ogólnie dostępnych miejsc
parkingowych wraz z rozszerzeniem działalności profilaktycznej
SP ZOZ

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
Stan realizacji przedsięwzięcia: w trakcie realizacji
Przewidywany harmonogram realizacji

2018 - 2024

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

338 000

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
64 575
Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych:
 Wykonanie 200 m2 chodnika przy Bema 1 od strony budynku Administracji
 Wykonanie 225 m2 części parkingu przy Przychodni POZ 1 wraz ze schodami od strony ulicy
Partyzantów z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych
Pozostały zakres zadań planowanych do realizacji:





Dokończenie parkingu przy POZ 1
Dostawa i montaż małej infrastruktury
Prace związane z rewitalizacją terenów zielonych (zagospodarowanie parku)
Utworzenie bezpiecznych ciągów komunikacyjnych, likwidacja ogrodzenia
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Opis napotkanych trudności w prawidłowej realizacji zadań
i ewentualnych sposobów ich rozwiązania:
Problemy z pozyskaniem środków na dokończenie przedsięwzięcia.
W związku rozpoczęciem projektu termomodernizacji budynków Szpitala, dokończenie
przedsięwzięcia związanego z zagospodarowaniem terenu przy Bema zostaje przesunięte w czasie.

1.9

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców osiedla
Romów wraz z poprawą atrakcyjności osiedla

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Miasto Puławy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Puławach
Stan realizacji przedsięwzięcia: w trakcie realizacji
Przewidywany harmonogram realizacji

2017 - 2026

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

3 155 000

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
372 260
59 830
Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych:
Zadania zrealizowane:
 Docieplenie i remont elewacji oraz galerii w budynku mieszkalnym przy ul. Norblina 119 2017
 „Świetlica środowiskowa dla dzieci romskich” - 2017
 „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja,
aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” - 2018
 „Świetlica środowiskowa dla dzieci romskich - kontynuacja” - 2018
 Miejski Program Wspierania Rodziny dla miasta Puławy na lata 2015-2017
 Miejski Program Wspierania Rodziny dla miasta Puławy na lata 2018-2020
Zadania w trakcie realizacji:
 „Świetlica środowiskowa dla dzieci romskich - kontynuacja” realizacja w okresie 01.05.2019
– 31.12.2019
 Warsztaty i szkolenia dla społeczności romskiej w Puławach” realizacja w okresie 01.05.2019
– 31.12.2019
 Miejski Program Wspierania Rodziny dla miasta Puławy na lata 2018-2020
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Pozostały zakres zadań planowanych do realizacji:











Integracja społeczności romskiej i polskiej, upowszechnianie dostępu do pomocy
specjalistycznej, edukacja, udostępnienie miejsca do kreatywnego spędzania czasu wolnego
w wynajętym pomieszczeniu przy ul. Włostowickiej 36, które zostało przeznaczone na
świetlicę
Termomodernizacja i remonty budynków przy ul. Romów 11 ,,obejmująca wykonanie
docieplenia ścian, remont elewacji, remont klatek schodowych, zadaszenie balkonów,
wykonanie izolacji ścian fundamentowych remont galerii i balkonów
Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Norblina 123 w celu wykonania świetlicy
osiedlowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych o powierzchni około 250 m2, z wyposażeniem
z poniesieniem kosztów obsługi pracowników
Wykonanie parkingu naprzeciw budynków przy ulicy Norblina 121, 123
Wykonanie oświetlenia i monitoringu osiedla
Wykonanie siłowni na zewnątrz
Urządzenie zieleni, wyposażenie w ławki śmietniczki itp.

1.10 Pokochać ruch - zagospodarowanie Błoni Miejskich w Puławach
Podmiot odpowiedzialny za realizację: Zarząd Dróg Miejskich w Puławach
Stan realizacji przedsięwzięcia: zrealizowane
Harmonogram realizacji

2016 - 2018

Wartość całkowita projektu (w zł)

5 747 985

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
167 115
5 580 870
Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych:
W roku 2017 opracowano projekt zagospodarowania terenu Błoni Miejskich.
W roku 2018 urządzono Błonia Miejskie:
 zagospodarowaniem objęty został teren o powierzchni około 4 ha;
 urządzono trawniki, łąki kwietne oraz nasadzenia w ilości ogólnej 25 tys. szt
w postaci: drzew, krzewów, bylin;
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Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych:
 skwer wyposażony został w 4 place zabaw o zróżnicowanych urządzeniach i nawierzchni,
2 siłownie zewnętrzne, plac do street workautu, wybieg dla psów, toaletę automatyczną,
mostek ogrodowy, alejki główne o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, alejki
uzupełniające o nawierzchni wodoprzepuszczalnej, elementy małej architektury;
 budowa parkingu na 57 miejsc postojowych;
 budowa oświetlenia skweru.
Pozostały zakres zadań:
2019 rok - prace związane z zabiegami pielęgnacyjnymi oraz nadzorem (koszt pielęgnacji i nadzoru:
264 369 zł)

Osiągnięte wskaźniki monitoringowe

2018

Liczba zrealizowanych terenów zieleni (szt.)

1

Powierzchnia udostępnionych terenów sportowo-rekreacyjnych (h)

4

Powierzchnia nowych/zmodernizowanych terenów zielonych (h)

4

1.11 Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 11 i Przedszkola Nr 3
z przyszkolnymi obiektami sportowymi oraz uporządkowanie
przestrzeni publicznej poprzez utworzenie strefy rekreacji
i wypoczynku
Podmiot odpowiedzialny za realizację: Miasto Puławy
Stan realizacji przedsięwzięcia: w trakcie realizacji
Harmonogram realizacji

2014 - 2020

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

9 326 436

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
265 903
Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych:
rok 2017
 Pielęgnacja zieleni nasadzonej wokół kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 11
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Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych:
rok 2018
 Budowa ogrodzenia placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3
 Budowa parkingu przed Miejskim Przedszkolem nr 3 – 24 miejsca postojowe, oświetlenie,
chodniki i zagospodarowanie zieleni
Pozostały zakres planowanych zadań:
rok 2020
 Wykonanie przy Szkole Podstawowej nr 11 i Miejskim Przedszkolu nr 3 wielofunkcyjnego
placu zabaw przeznaczonego dla różnych grup wiekowych
 Zagospodarowanie terenu przed Szkołą Podstawową nr 11 Miejskim Przedszkolem nr 3
w zieleń, ciąg pieszy, oświetlenie i montaż ławek

1.12 Realizacja przestrzeni wypoczynkowo - rekreacyjnej wraz
z urządzeniami do ćwiczeń fizycznych dla mieszkańców osiedla C.
K. Norwida w Puławach
Podmiot odpowiedzialny za realizację: Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Stan realizacji przedsięwzięcia: nierozpoczęte
Przewidywany harmonogram realizacji

2020 - 2025

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

330 000

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
Zakres zadań do realizacji:
Kompleksowe zagospodarowanie wydzielonej działki gruntu o pow. około 2 300 m2 na działalność
rekreacyjno-sportowo-wypoczynkową, w tym:
 wykonanie prac budowlanych, instalacyjnych,
 zagospodarowanie zieleni,
 montaż wyposażenia i urządzeń rekreacyjno-sportowych,
 organizacja zajęć aktywizujących dla mieszkańców różnych grup wiekowych
z wykorzystaniem obiektów Spółdzielni.
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Opis napotkanych trudności w prawidłowej realizacji zadań
i ewentualnych sposobów ich rozwiązania:
Obecnie zadanie znajduje się na etapie projektowania.
Brak możliwości pozyskania środków finansowych na realizację zadania.

1.13 Aktywizacja mieszkańców osiedli Norwida i Niwa do większego
udziału w życiu społecznym i kulturalnym
Podmiot odpowiedzialny za realizację: Osiedlowy Dom Kultury M-Pik przy ul. Lubelskiej 25
w Puławach
Stan realizacji przedsięwzięcia: w trakcie realizacji
Harmonogram realizacji

2017- 2020

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

53 100

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
4 171
2 791
Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych:
 Koło szachowe dla dzieci
 Wycieczki turystyczno-krajoznawcze dla Klubu Seniora
 Kurs malarstwa dla dorosłych
Pozostały zakres zadań planowanych do realizacji:



Rozszerzenie działalności Koła szachowego o sekcję dla dorosłych, organizacja turniejów
szachowych, zakup programu komputerowego dla sędziego szachowego
Zakup materiałów plastycznych dla Koła malarskiego, organizacja pleneru malarskiego

1.14 Rewitalizacja zieleni osiedlowej na Osiedlu Norwida i Niwa
w związku z budową dróg pożarowych
Podmiot odpowiedzialny za realizację: Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Stan realizacji przedsięwzięcia: w trakcie realizacji
Przewidywany harmonogram realizacji

2017 - 2030

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

450 000
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Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
6 101
Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych:
Wykonanie rewitalizacji zieleni przy parkingu Norwida 40 oraz Lubelska 25.
Pozostały zakres zadań planowanych do realizacji:
Po wykonaniu dróg pożarowych sukcesywnie będą prowadzone roboty związane z realizacją nowej
zieleni.
Opis napotkanych trudności w prawidłowej realizacji zadań
i ewentualnych sposoby ich rozwiązania:
Brak jasnej interpretacji prawnej w zakresie nasadzeń zamiennych i doboru gatunków drzew
i krzewów.

1.15 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Puław poprzez rozbudowę
systemu monitoringu miejskiego w obszarze „C"
Podmiot odpowiedzialny za realizację: Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Miasto Puławy
Stan realizacji przedsięwzięcia: nierozpoczęte
Przewidywany harmonogram realizacji

2020 - 2030

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

600 000

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
Zakres zadań planowanych do realizacji:
Wykonanie rozbudowy centrum monitorowania miasta przy Urzędzie Miasta Puławy.
Opis napotkanych trudności w prawidłowej realizacji zadań
i ewentualnych sposobów ich rozwiązania:
Zadanie wstrzymane i odroczone w czasie. Obecnie brak zgody UM Puławy na przyłączenie sieci
osiedlowej do układu sieci monitoringu miejskiego. Z chwilą podpisania porozumienia pomiędzy UM
Puławy i PSM przedsięwzięcie zostanie rozpoczęte pod względem projektowym i wykonawczym.
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1.16 Przebudowa układu komunikacyjnego w Osiedlu C. K. Norwida oraz
Niwa w Puławach w celu poprawy bezpieczeństwa pożarowego
i komunikacyjnego wraz z realizacją miejsc postojowych
Podmiot odpowiedzialny za realizację: Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Stan realizacji przedsięwzięcia: w trakcie realizacji
Przewidywany harmonogram realizacji

2017 - 2030

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

5 000 000

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
642 881
Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych:
 Wykonano drogę pożarową na osiedlu Norwida przy budynku Lubelska 27, 29, 31, 31A, 33
 Budowa miejsc postojowych (49 szt., w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych) przy budynku
Lubelska 25, 27 i Norwida 40
Pozostały zakres zadań planowanych do realizacji:
Do realizacji pozostały drogi pożarowe w osiedlu Gościńczyk, Niwa i Norwida.

1.17 Budowa i rozbudowa drogi w ulicy Norwida
Podmiot odpowiedzialny za realizację: Miasto Puławy – Zarząd Dróg Miejskich w Puławach
Stan realizacji przedsięwzięcia: zrealizowane
Harmonogram realizacji

2016

Wartość całkowita projektu (w zł)

2 801 254

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w roku 2016 (w zł):
własne
zewnętrzne
1 511 049
1 290 206
Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w roku sprawozdawczym:
Zadanie realizowane w II etapach. W ramach I etapu przebudowano ul. Norwida na odcinku od bloku
nr 27 do działki nr 1229/28 (przy ZSO nr 1) z drogą poprzeczną pomiędzy ZSO nr 1 a ul. Lubelską oraz
wybudowano nowe włączenie ul. Norwida do ul. Lubelskiej w skrzyżowaniu z ul. Grota-Roweckiego.
II etap dotyczył wykonania drogi wzdłuż ogrodzenia ZSO do Błoni zakończonej parkingiem oraz drogi
wzdłuż ul. Lubelskiej przed pawilonami.
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Osiągnięte wskaźniki monitoringowe

2016
760

Długość wybudowanej i rozbudowanej drogi (m)

1.18 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej od ZUS do ul. Sadowej
Podmiot odpowiedzialny za realizację: Miasto Puławy – Zarząd Dróg Miejskich w Puławach
Stan realizacji przedsięwzięcia: nierozpoczęte
Harmonogram realizacji

2020

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

1 600 000

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
Zakres zadań planowanych do realizacji:




Budowa kanalizacji deszczowej
Przebudowa oświetlenia ulicznego
Przebudowa drogi oraz zatok parkingowych

1.19 Modernizacja
budynku
administracyjno-klubowego
przy
ul. Lubelskiej 25 w Puławach dla potrzeb osób starszych
i niepełnosprawnych
Podmiot odpowiedzialny za realizację: Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Stan realizacji przedsięwzięcia: nierozpoczęte
Przewidywany harmonogram realizacji

2020 - 2025

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

280 000

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych:
 Inwestycja nierozpoczęta w zakresie technicznym
 Prowadzone są zajęcia dla osób starszych: Klub Seniora (45 osób), Koło Teatralne (10 osób),
Rękodzieło (10 osób), Makrama (8 osób)
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Pozostały zakres zadań planowanych do realizacji:
Przebudowa schodów oraz montaż windy osobowej
Opis napotkanych trudności w prawidłowej realizacji zadań
i ewentualnych sposobów ich rozwiązania:
Brak środków finansowych na modernizację budynku.

1.20 Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla Wólka Profecka wraz
z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu
Podmiot odpowiedzialny za realizację: Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie" Sp. z o.o.
w Puławach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach, Miasto Puławy
Stan realizacji przedsięwzięcia: nierozpoczęte
Przewidywany harmonogram realizacji

2017 - 2026

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

3 050 000

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
68 811
Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych:
 2017 rok – montaż ławek i koszy
 2018 rok – remont elewacji budynku mieszkalnego 45a
Pozostały zakres zadań planowanych do realizacji:












Remont placu zabaw obejmujący wymianę nawierzchni oraz remont elewacji Wólka Profecka
45c
Dokończenie budowy dróg i chodników
Remont elewacji i klatek schodowych
Rozbudowa wraz z remontem placu zabaw
Zagospodarowanie terenów zielonych
Rozbudowa monitoringu
Rozbudowa oświetlenia osiedla
Dodatkowe wyposażenie osiedla w ławki, śmietniczki itp.
Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wólka Profecka 45 , w celu utworzenia Ośrodka
Aktywności dla młodzieży i dorosłych
Utworzenie sali szkoleniowej, tanecznej/ muzycznej, informatycznej oraz siłowni
Prowadzenie zajęć dla młodzieży i osób dorosłych – zatrudnienie instruktorów, trenerów,
animatorów
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Opis napotkanych trudności w prawidłowej realizacji zadań
i ewentualnych sposobów ich rozwiązania:
MOPS w Puławach nie realizował przedsięwzięcia, z uwagi iż w okresie sprawozdawczym nie
ogłoszony został konkurs w ramach którego można byłoby pozyskać środki zewnętrzne na realizację
działań miękkich.

1.21 Aktywizacja i integracja różnych grup społecznych poprzez
działania w ramach wolontariatu, sposobem na przywrócenie
świetności wybitnego ogrodu krajobrazowego, który wraz
z zespołem zabytków stanowi kluczowy element dla tożsamości
narodowej
Podmiot odpowiedzialny za realizację: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB
w Puławach, Fundacja Wspierania Historycznego Ogrodu Puławskiego, Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Puławach
Stan realizacji przedsięwzięcia: w trakcie realizacji
Przewidywany harmonogram realizacji

2017 - 2023

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

2 000 000

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
21 000
70 000
Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych:
Poprawa estetyki kompleksu pałacowo-parkowego w Puławach poprzez:
 remont budynku przy palmiarni i przystosowanie go jako pomieszczenia socjalnego dla
wolontariuszy,
 zakup narzędzi ogrodniczych,
 poszerzenie zasobów bylin ozdobnych,
 naprawa interwencyjna trejażu dębowego w Dolnym Ogrodzie.
W prace pielęgnacyjne i ogrodnicze na terenie parku zaangażowana została młodzież z miejscowych
szkół oraz emeryci.
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Pozostały zakres zadań planowanych do realizacji:








Rekultywacja gruntu po rozebranych budynkach na terenie Dolnego Ogrodu
Remont i adaptacja do nowych funkcji opuszczonej szklarni i palmiarni
Wymiana pokrycia dachowego fragmentu szklarni „holenderki” przylegającego do budynku
Remont mnożarki umożliwiający rozmnażanie roślin dla parku przez wolontariuszy
Remont budynku w Dolnym Ogrodzie
Zakup ławek parkowych na teren Dolnego Ogrodu
Remont pomieszczeń lochów podziemnych w Dolnym Ogrodzie

1.22 Kompleksowa rewitalizacja osady pałacowo-parkowej w Puławach
- dźwignią do jej rozwoju gospodarczego oraz aktywizacji
i integracji różnych grup społecznych
Podmiot odpowiedzialny za realizację: IUNG-PIB w partnerstwie z Fundacją Wspierania Historycznego
Ogrodu Puławskiego
Stan realizacji przedsięwzięcia: w trakcie realizacji
Przewidywany harmonogram realizacji

2018- 2023

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

15 000 000

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
36 055
Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych:
Poprawa estetyki kompleksu pałacowo-parkowego w Puławach poprzez:
 prace przygotowawcze (audyty, projekty, pozwolenia) na wykonanie termomodernizacji
„warsztatów” czyli budynku oficynowego w Małym Parku wraz z restrukturyzacją otoczenia,
 częściowy remont Altany Chińskiej, Bramy Rzymskiej i mostku arkadowego z zastosowaniem
powłoki zabezpieczającej przed graffiti,
 częściową poprawę stanu nawierzchni alejek spacerowych (wyrównanie nawierzchni,
odchwaszczenie, zabezpieczenie przed wymywaniem przez wody opadowe),
 prace pielęgnacyjne w parku (np. korektura samosiewów, cięcia drzewostanu, karczowanie
pozostałości po wykrotach), odtworzenie okien widokowych,
 wykonanie dokumentacji projektowej do nasadzeń roślin ozdobnych na terenie osady
pałacowo-parkowej, realizacja tych nasadzeń poprzez zakup wskazanych w projekcie roślin,
 opracowanie dokumentacji wskazującej konieczne wycinki w istniejącym drzewostanie
parkowym oraz wykonanie wycinki drzew z karczowaniem pozostałości i przygotowaniem
terenu do nasadzeń,
 częściowy remont budynku przy palmiarni,
 remont muru obok Marynek,
 zakup kosiarki z napędem na koła, wykaszarki spalinowej, nożyc żywopłotowych
spalinowych i innych narzędzi ogrodniczych dla wolontariuszy pracujących w parku.
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Pozostały zakres zadań:
lata 2019 – 2020
 Remont i odbudowa murów (w tym murów oporowych) wokół parku wraz z remontem bram
i furtek w osadzie pałacowo-parkowej
 Remont i termomodernizacja budynku oficynowego w Małym Parku wraz z restrukturyzacją
otoczenia
 Remont i modernizacja podziemnej infrastruktury ciepłowniczej i wodnokanalizacyjnej
 Instalacja skutecznego systemu monitoringu wraz z oświetleniem wszystkich obiektów
zabytkowych
lata 2021-2023








Wykonanie prac zabezpieczających groty przed zawaleniem z oczyszczeniem skał z graffiti
Zabezpieczenie skarp przed osuwaniem wraz z nasadzeniem stosownych roślin
Kompleksowy remont schodów tarasowych i schodów angielskich
Zakup i montaż ławek i koszy
Rozbiórka opuszczonych szklarni
Remont palmiarni
Remont pomieszczeń lochów podziemnych w Dolnym Ogrodzie

do roku 2030
 Uzupełnienie monitoringu w obszarze Osady Pałacowo-Parkowej, ze szczególnym
uwzględnieniem obiektów zabytkowych
 Remont wnętrza Domu Gotyckiego
 Remont nawierzchni alejek parkowych
 Zakup nowych ławek do parku
 Zakup i montaż koszy na śmieci
 Modernizacja oświetlenia parku (wymiana skorodowanych słupów latarni)
 Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki typu Carraro do prac w parku
 Remont podcieni Pałacu (opadający sufit)
 Oczyszczenie i konserwacja grupy rzeźb figuralnych na tarasie Pałacu
 Remont i konserwacja Sarkofagu
 Rozbiórka budynku wykorzystywanego jako pracownia Z-du Pastewnych/ Koło Domu
Aleksandryjskiego
 Nowe nasadzenia rekompensacyjne po wycince samosiewów
 Odtworzenie zniszczonego ogrodzenia parku
 Remont mostku na Dzikiej Promenadzie

1.23 Wykorzystanie Osady Pałacowo-Parkowej
aktywności mieszkańców

do

pobudzenia

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Stowarzyszenie Przeszłość-Przyszłości w partnerstwie z IUNGPIB
Stan realizacji przedsięwzięcia: zrealizowany
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Harmonogram realizacji

2017 - 2018

Wartość całkowita projektu (w zł)

10 500

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
1 450
9 050
Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych:
Stowarzyszenie zrealizowało warsztaty w sukniach z epoki w osadzie pałacowo-parkowej. Program
obejmował m.in. naukę tańca dawnego, kaligrafię, lekcje savoir – vivre, poznawanie historii rodu
Czartoryskich.
Opis napotkanych trudności w prawidłowej realizacji zadań
i ewentualnych sposobów ich rozwiązania:
Z zakładanych zadań zrealizowano jedynie warsztaty w sukniach z epoki, na które pozyskano środki
zewnętrzne.

Osiągnięte wskaźniki monitoringowe
Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach edukacyjnych (os.)
Liczba uczestników zajęć aktywizujących - kobiety (os.)

2017

2018

14
14

30
30

1.24 Rewitalizacja terenu osiedla z uwzględnieniem integracji członków
wspólnoty Mieszkaniowej „Osiedle Głęboka”
Podmiot odpowiedzialny za realizację: Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o.
w Puławach
Stan realizacji przedsięwzięcia: w trakcie realizacji
Przewidywany harmonogram realizacji

2017 - 2023

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

613 411

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
86 589
-
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Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych:
Remont chodników przy ul. Głębokiej 5a, 7b, 9.
Pozostały zakres zadań planowanych do realizacji:






Renowacja zabytkowego muru przy ul. Głębokiej od strony osiedla
Kontynuacja remontu osiedlowych ciągów pieszych, dróg osiedlowych i parkingów
Remont i przebudowa osiedlowej kanalizacji sanitarnej
Renowacja zieleni
Budowa kanalizacji deszczowej

1.25 Rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez modernizację
budynku MOS w Puławach wraz z jego otoczeniem
Podmiot odpowiedzialny za realizację: Powiat Puławski
Stan realizacji przedsięwzięcia: w trakcie realizacji
Harmonogram realizacji

2016 - 2020

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

2 150 000

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
1 059 677
Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych:
 Dostosowanie do wymagań ppoż.
 Wymiana instalacji elektrycznej
 Remonty i modernizacje wewnątrz obiektu i naprawa ściany zewnętrznej
Pozostały zakres zadań planowanych do realizacji:




Oświetlenie terenu wraz zagospodarowaniem otoczenia
Wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej
Zakup urządzeń i wyposażenia
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1.26 Rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez zwiększenie
efektywności energetycznej budynku MOS w Puławach
Podmiot odpowiedzialny za realizację: Powiat Puławski
Stan realizacji przedsięwzięcia: zrealizowane
Harmonogram realizacji

2016 - 2018

Wartość całkowita projektu (w zł)

1 636 043

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
593 910
1 042 133
Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych:
Roboty termomodernizacyjne budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach tj.
ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji CO (wyposażonej
w system zarządzania i monitorowania energią) oraz montaż kolektorów słonecznych.

Osiągnięte wskaźniki monitoringowe

2018

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na
rewitalizowanych obszarach (szt.)
Liczba budynków użyteczności publicznej poddanych
termomodernizacji (szt.)

1
1

1.27 Rozwój kompetencji społecznych i edukacyjnych realizowanych na
terenie MOS w Puławach
Podmiot odpowiedzialny za realizację: Powiat Puławski
Stan realizacji przedsięwzięcia: nierozpoczęte
Harmonogram realizacji

2020

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

100 000

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
Zakres zadań planowanych do realizacji:
Zmniejszenie wykluczenia społecznego, rozwój kompetencji społecznych i edukacyjnych
mieszkańców poprzez realizację w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Puławach następujących
działań:
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szkolenia związane z ochroną i wzmocnieniem dziedzictwa niematerialnego lub
materialnego,
warsztaty umiejętności psychospołecznych dla młodzieży,
zajęcia alternatywnych stylów życia,
zajęcia artystyczne z uwzględnieniem tworzenia w glinie – arteterapia, wystawa prac,
zajęcia kulturalne (np. kółko teatralne) dla wychowanków Ośrodka oraz młodzieży
zamieszkującej obszar rewitalizacji,
szkolenia związane z ochroną i wzmocnieniem dziedzictwa niematerialnego lub
materialnego,
zajęcia sportowo-rekreacyjne na świeżym powietrzu i wewnątrz budynku MOS organizowanie czasu wolnego, umożliwiające ich uczestnikom opanowanie zasad zdrowego
stylu życia zgodnie z ich zainteresowaniami,
szkolenia ogólne i zawodowe,
zajęcia z informatyki i języków obcych,
kursy bezpieczeństwa i pierwszej pomocy przedmedycznej,
poradnictwo prawne, psychologiczne i zawodowe,
inicjatywy mające na celu wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
zajęcia wyrównawcze dla uczniów w celu ograniczenia niskiego poziomu edukacji.

1.28 Rewitalizacja budynków Starostwa Powiatowego w Puławach wraz
z otoczeniem
Podmiot odpowiedzialny za realizację: Powiat Puławski
Stan realizacji przedsięwzięcia: w trakcie realizacji
Harmonogram realizacji

2016 - 2020

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

1 937 855

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
1 052 240
Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych:
Renowacja elewacji, wykonanie izolacji, konserwacja korytarzy, klatek schodowych i części
pomieszczeń w budynku Starostwa, rewitalizacja terenu wokół Starostwa, wymiana nawierzchni na
parkingu.
Pozostały zakres zadań planowanych do realizacji:
Winda zewnętrzna z podjazdem.
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1.29 Rewitalizacja otoczenia
ul. Zielonej w Puławach

zabytkowej

willi

„Samotnia"

przy

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Towarzystwo Przyjaciół Puław
Stan realizacji przedsięwzięcia: nierozpoczęte
Przewidywany harmonogram realizacji

2019 - 2022

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

170 000

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
Zakres zadań planowanych do realizacji:




Przystąpienie do realizacji I etapu nasadzeń drzew i krzewów, oraz kwiatów od ulicy
Głębokiej i Zielonej w 2019 roku
Wykonanie parkingu w latach 2020-2021
Realizacja II etapu nasadzeń krzewów w latach 2021- 2022

1.30 Rewitalizacja ciągu pieszego przy ul. Głębokiej
Podmiot odpowiedzialny za realizację: Miasto Puławy – Zarząd Dróg Miejskich w Puławach
Stan realizacji przedsięwzięcia: nierozpoczęte
Przewidywany harmonogram realizacji

2023

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

77 000

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
Zakres zadań planowanych do realizacji:




Poprawa nawierzchni na części ciągu pieszego
Oczyszczenie z graffiti murów oporowych
Instalacja oświetlenia i monitoringu
Opis napotkanych trudności w prawidłowej realizacji zadań
i ewentualnych sposobów ich rozwiązania:

Z uwagi na brak środków finansowych, projekt nie został zrealizowany.
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1.31 Poprawa dostępności pieszej do Biblioteki Miejskiej i Osady ks.
Czartoryskich poprzez remont zabytkowej kładki dla pieszych nad
„Starą Głęboką”
Podmiot odpowiedzialny za realizację: Miasto Puławy – Zarząd Dróg Miejskich w Puławach
Stan realizacji przedsięwzięcia: zrealizowane
Harmonogram realizacji

2016

Wartość całkowita projektu (w zł)

288 521

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
288 521
Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych:
W ramach remontu kładki dla pieszych nad tzw. Starą Głęboką wykonano m.in: zdjęcie tynku
i odkucie słabej cegły z bramy portalowej, podpór i sklepienie kładki i bramy portalowej, uzupełniono
ubytki, płaszcz żelbetowy na całej powierzchni, nowe gzymsy kamienne, malowanie, nową
balustradę i renowację stalowej furty, nową nawierzchnię chodnika, oświetlenie obiektu.

Osiągnięty wskaźnik monitoringowy
Długość zrewitalizowanego ciągu pieszego (m)

2018
11

1.32 Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców
w obszarze rewitalizacji
Podmiot odpowiedzialny za realizację: Miasto Puławy
Stan realizacji przedsięwzięcia: nierozpoczęte
Harmonogram realizacji

2020

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

203 722

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
Zakres zadań planowanych do realizacji:
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:
 wyposażenie obszaru rewitalizacji w syreny elektroniczne stwarzające możliwość
podawania komunikatów głosowych, służące do alarmowania i ostrzegania mieszkańców
przed zagrożeniami:
o zakup syren elektronicznych wraz z całym wyposażeniem oraz ich montaż,
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zakup programu komputerowego do sterowania syrenami z poziomu mapy cyfrowej
wyświetlonej na ekranie monitora,
o zakup elektronicznej tablicy synoptycznej,
edukacja mieszkańców poprzez opracowanie poradnika „Bezpieczeństwo i Ja” na temat
sposobów zachowania się mieszkańców po usłyszeniu sygnału alarmowego.
o



Projekt planowany jest do realizacji w 2020 r.

1.33 Droga do niezależności
Podmiot odpowiedzialny za realizację: Miasto Puławy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Puławach
Stan realizacji przedsięwzięcia: nierozpoczęte
Przewidywany harmonogram realizacji

2019 - 2021

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

850 000

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
Zakres zadań planowanych do realizacji:
Celem projektu jest zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy
i niekorzystnych postaw społecznych oraz poprawa dostępu do rynku pracy 60 osób wykluczonych
bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Puławach, w szczególności osób zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją w Puławach.
W ramach projektu na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi Puław przewidziano do
realizacji:
 przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji społecznej,
 kompleksowe programy aktywizacji: Programy Aktywności Lokalnej, Program Aktywizacja
Integracja.
Opis napotkanych trudności w prawidłowej realizacji zadań
i ewentualnych sposobów ich rozwiązania:
Projekt nie był realizowany w latach sprawozdawczych, z uwagi, iż nie otrzymał dofinansowania
w ramach RPO WL na lata 2014-2020.
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1.34 Droga do zatrudnienia
Podmiot odpowiedzialny za realizację: Miasto Puławy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Puławach
Stan realizacji przedsięwzięcia: nierozpoczęte
Przewidywany harmonogram realizacji

2019 - 2021

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

850 000

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
Zakres zadań planowanych do realizacji:
Celem projektu jest zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy
i niekorzystnych postaw społecznych oraz poprawa dostępu do rynku pracy 36 osób wykluczonych
bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Puławach, szczególnie osób zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją w Puławach. Uczestnicy
Projektu objęci zostaną kompleksowym wsparciem w ramach instrumentów aktywizacji zdrowotnej,
zawodowej, społecznej i edukacyjnej. Zgodnie z zaplanowaną ścieżką reintegracji uczestniczyć będą
w treningach kompetencji społecznych, psychoterapii, szkoleniach zawodowych podnoszących
umiejętności zawodowe, stażach, a także działaniach edukacyjnych i integracyjnych.
Opis napotkanych trudności w prawidłowej realizacji zadań
i ewentualnych sposobów ich rozwiązania:
Projekt nie był realizowany w latach sprawozdawczych, z uwagi, iż nie otrzymał dofinansowania
w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

1.35 Kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych zagrożonych
wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszary rewitalizacji
Podmiot odpowiedzialny za realizację: Powiatowy Urząd Pracy w Puławach, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Puławach, Miasto Puławy
Stan realizacji przedsięwzięcia: w trakcie realizacji
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Przewidywany harmonogram realizacji

2017 - 2024

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

835 239

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
133 078, w tym PUP - 33 278 oraz MOPS - 99 800
49 683 (MOPS)
Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych:
Głównym celem projektu był wzrost poziomu edukacji, integracji i aktywności lokalnej oraz
aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców miasta mieszkających na terenach objętych
procesem rewitalizacji. W ramach zaplanowanych zadań w latach 2017 – 2018 realizowano wsparcie
finansowane zarówno ze środków zewnętrznych – m.in. projekt „Nowe horyzonty aktywnej
integracji w środowisku lokalnym animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia
społecznego – edycja 2018” , jak i projektu inicjowanego pomiędzy MOPS a PUP Puławy „Kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym
zamieszkujących obszary rewitalizacji na terenie miasta Puławy”, a także działania aktywizacji
społecznej i zawodowej realizowane w Klubie Integracji Społecznej działającym w MOPS Puławy i
prace społecznie użyteczne. W rezultacie podejmowanych działań zmniejszono poziom bezrobocia
i podniesiono kompetencje społeczne i zawodowe między innymi mieszkańców miasta
zamieszkujących tereny objęte procesem rewitalizacji, będącymi jednocześnie bezrobotnymi
klientami pomocy społecznej, co przyczyniło się m.in. do wzrostu poziomu aktywności i integracji
społeczności lokalnej.
Działania z zakresu aktywizacji zawodowej realizowane w ramach przedsięwzięcia przez Powiatowy
Urząd Pracy w Puławach w 2018 r.:
 spotkanie informacyjne na temat zawodów, rynku pracy, możliwości szkolenia i kształcenia
– (7 osób),
 opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla 7 osób,
 zorganizowanie stażu dla 6 osób na stanowiskach fryzjer (1 osoba), robotnik gospodarczy
(2 osoby), technik prac biurowych (1 osoba), recepcjonista (1 osoba), florysta (1 osoba),
spośród których 5 osób zakończyło staż zgodnie z programem, 1 osoba przerwała z powodu
podjęcia pracy; ponadto spośród 6 osób objętych stażami 5 osób podjęło pracę po
zakończeniu tej formy wsparcia.
W ramach przedsięwzięcia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach zrealizował
następujące zadania:
 aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników Klubu Integracji Społecznej (grupy
podstawowe i powracające) - 5 osób w 2018 i 24 osoby w 2019,
 Programu Aktywizacja i Integracja – projekt partnerski z PUP Puławy 2017 - 9 osób objętych
wsparciem,
 prac społecznie użyteczne,

33

Raport o stanie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy
do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. za okres 2018-2019
 projekt Nowe Horyzonty Aktywnej Integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja,
aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2018 - 3 osoby objęte
wsparciem,
 projekt - Kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem
społecznym zamieszkujących obszary rewitalizacji na terenie miasta Puławy – projekt
partnerski MOPS – PUP 2018 - 9 osób objętych wsparciem.
Pozostały zakres zadań planowanych do realizacji:
W trakcie realizacji pozostają projekty:
 Aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników Klubu Integracji Społecznej (grupy
podstawowych i powracających) – edycja 2019,
 realizacja prac społecznie użytecznych - edycja 2019.
Opis napotkanych trudności w prawidłowej realizacji zadań
i ewentualnych sposobów ich rozwiązania:
W zakresie realizowanym przez PUP: w czasie realizacji przedsięwzięcia wystąpiły trudności
związane z rezygnacją kandydatów z uczestnictwa w planowanych dla nich formach aktywizacji
zawodowej. Spośród 10 osób zaproszonych do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat
zawodów, rynku pracy, możliwości szkolenia i kształcenia – 3 osoby nie zgłosiły się na zajęcia.
W przypadku realizacji stażu jedna osoba nie ukończyła tej formy wsparcia, co spowodowane było
podjęciem pracy u innego pracodawcy i uzasadnione z punktu widzenia celu przedsięwzięcia.
W zakresie realizowanym przez MOPS: największą trudnością był brak dofinansowania projektów
zgłaszanych do konkursów – brak środków finansowych uniemożliwiał sprawną realizacje
zaplanowanych działań. W odpowiedzi na te trudności MOPS podejmował działania w ramach
posiadanych możliwości realizując projekty wewnętrzne – w ramach zadań własnych miasta,
Funduszu Pracy i innych partnera ( PUP).

1.36 Wsparcie osób doznających przemocy z obszarów objętych
rewitalizacją
Podmiot odpowiedzialny za realizację: Miasto Puławy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Puławach, Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
Stan realizacji przedsięwzięcia: w trakcie realizacji
Przewidywany harmonogram realizacji

2018 - 2023

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

1 000 000
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Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
1 743
6 943
Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych:
Celem głównym projektu był wzrost dostępności do specjalistycznego i kompleksowego wsparcia
dla osób doznających przemocy zamieszkujących m.in. na terenach miasta objętych procesem
rewitalizacji (9 osób). Dotyczyło ono wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego (4 osoby)
oraz porad prawnych (5 osób). Wsparcie to dostosowane było do indywidualnych potrzeb osób
i rodzin doznających przemocy i w kryzysie. Poprawiła się jakość życia osób zamieszkujących obszary
rewitalizacji, wzrósł ich poziom wiedzy w zakresie mechanizmów przemocy i możliwości uzyskania
pomocy ze strony służb. Realizowane działania zapobiegały mechanizmom wykluczenia społecznego
i sprzyjały poprawie funkcjonowania rodzin.
W ramach przedsięwzięcia zrealizowano projekt „Szansa na zmianę” realizowany w roku 2018,
współfinansowany z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Pozostały zakres zadań planowanych do realizacji:
W latach 2017-2018 nie rozpoczęto realizacji projektu „Bezpieczna przystań Vigor”. Projekt ten jest
realizowany od czerwca 2019 r.
W ramach projektu w okresie sprawozdawczym nie udało zwiększyć się dostępności do
całodobowego telefonu zaufania. Zadanie to realizowano w roku 2019.

1.37 Wsparcie rodzin zagrożonych
w obszarach objętych rewitalizacją

wykluczeniem

społecznym

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Miasto Puławy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Puławach
Stan realizacji przedsięwzięcia: w trakcie realizacji
Przewidywany harmonogram realizacji

2017 - 2023

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

1 968 000

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
514 044
81 163
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Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych:
 „Świetlica środowiskowa dla dzieci romskich” – realizacja w okresie 01.05.2017–31.12.2017
 „Świetlica środowiskowa dla dzieci romskich - kontynuacja” realizacja w okresie
01.05.2018–31.12.2018
 Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja,
aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2018 – realizacja w
okresie 01.06.2018–31.12.2018
 Miejski Program Wspierania Rodziny dla m. Puławy na lata 2015-2017
 Miejski Program Wspierania Rodziny dla m. Puławy na lata 2018-2020
W trakcje realizacji jest kolejna edycja projektu „Świetlica środowiskowa dla dzieci romskich kontynuacja” oraz zadania wpisane do Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla m. Puławy na
lata 2018-2020.
Pozostały zakres zadań planowanych do realizacji:





Wsparcie asystenta rodziny
Organizowanie: zajęć edukacyjnych podnoszących kompetencje opiekuńczo-wychowawcze
rodziców oraz zajęć integrujących rodziny mieszkańców zamieszkujących wszystkie obszary
rewitalizacji, treningów i warsztatów dla rodziców podnoszących ich kompetencje
opiekuńczo-wychowawcze oraz wpływających na poprawę relacji rodzinnych, konsultacji
psychologicznych, zajęć integracyjnych
Prowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci romskich oraz w Placówkach Wsparcia
Dziennego „Aktywatorium” (filia ul. Włostowicka 36 oraz Wólka Profecka 45d/10)

1.38 Wsparcie osób starszych z obszarów objętych rewitalizacją
Podmiot odpowiedzialny za realizację: Miasto Puławy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Puławach, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina, stowarzyszenie
Stan realizacji przedsięwzięcia: w trakcie realizacji
Przewidywany harmonogram realizacji

2018 - 2022

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

1 774 965

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
-
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Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych:
W latach 2017-2018 MOPS w Puławach nie realizował projektów na rzecz osób starszych.
W roku 2018, uczniowie ZSO nr 2 (9 wolontariuszy) w Puławach pomagali osobom starszym
i niepełnosprawnym (3 osoby) w robieniu zakupów, podczas wizyt lekarskich, przy wykonywaniu
drobnych prac porządkowych i towarzyszenia im w codziennym funkcjonowaniu.
Projekt „Bezpieczna przystań Vigor” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WL na lata 2014-2020 realizowany jest w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia przy
ul. Kołłątaja 64 w okresie czerwiec 2019 r. – maj 2022 r.
Zakres zadań planowanych do realizacji:



Kontynuacja opieki nad swoimi podopiecznymi przez uczniów (wolontariuszy) ZSO nr 2
w Puławach
Specjalistyczne i kompleksowe wsparcie osób starszych zamieszkujących wszystkie obszary
rewitalizacji realizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Puławach

1.39 Bliżej rodziny
Podmiot odpowiedzialny za realizację: Powiat Puławski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Puławach
Stan realizacji przedsięwzięcia: nierozpoczęte
Przewidywany harmonogram realizacji

2019- 2021

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

1 377 380

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych:
Projekt w tym zakresie nie otrzymał dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.
W związku z powyższym, w ramach RPO WL na lata 2014-2020 złożono projekt pn. „Aktywni
zawodowo i społecznie” łączący wszystkie 4 projekty tj.: Bliżej rodziny, Akademia rodzinny,
Włączamy aktywność oraz Włączamy działanie. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie i będzie
realizowane w latach 2019-2021.
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Zakres zadań planowanych do realizacji:
Objęcie wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – rodziców i opiekunów dzieci
niepełnosprawnych poprzez prowadzenie m.in.: treningu społecznego, psychologicznego,
umiejętności wychowawczych, zajęć aktywizujących, prelekcji specjalistów.

1.40 Akademia rodziny
Podmiot odpowiedzialny za realizację: Powiat Puławski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Puławach
Stan realizacji przedsięwzięcia: nierozpoczęte
Przewidywany harmonogram realizacji

2019 - 2021

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

1 377 380

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych:
Projekt w tym zakresie nie otrzymał dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.
W związku z powyższym, w ramach RPO WL na lata 2014-2020 złożono projekt pn. „Aktywni
zawodowo i społecznie” łączący wszystkie 4 projekty tj.: Bliżej rodziny, Akademia rodzinny,
Włączamy aktywność oraz Włączamy działanie. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie i będzie
realizowane w latach 2019-2021.
Zakres zadań planowanych do realizacji:
Objęcie wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ofiar przemocy i rodzin
dysfunkcyjnych poprzez m.in. prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy połączona z edukacją,
profilaktycznego
i integracyjno-aktywizującego treningu umiejętności wychowawczych,
społecznych dla rodzin dysfunkcyjnych, zajęć i kursów aktywizujących, indywidualnych konsultacji
wychowawczych.

1.41 Włączamy aktywność
Podmiot odpowiedzialny za realizację: Powiat Puławski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Puławach
Stan realizacji przedsięwzięcia: nierozpoczęte
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Przewidywany harmonogram realizacji

2019 - 2021

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

1 377 380

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych:
Projekt w tym zakresie nie otrzymał dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.
W związku z powyższym, w ramach RPO WL na lata 2014-2020 złożono projekt pn. „Aktywni
zawodowo i społecznie” łączący wszystkie 4 projekty tj.: Bliżej rodziny, Akademia rodzinny,
Włączamy aktywność oraz Włączamy działanie. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie i będzie
realizowane w latach 2019-2021.
Zakres zadań planowanych do realizacji:
Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym adekwatne do zdiagnozowanych
specyficznych potrzeb grupy docelowej stanowiącej wychowanków rodzin zastępczych, w tym m.in.
przeprowadzenie diagnozy potrzeb i stworzenie ścieżek reintegracyjnych, prowadzenie grup
wsparcia oraz zajęć z radcą prawnym, przygotowanie do życia w rodzinie.

1.42 Włączamy działanie
Podmiot odpowiedzialny za realizację: Powiat Puławski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Puławach
Stan realizacji przedsięwzięcia: nierozpoczęte
Przewidywany harmonogram realizacji

2019 - 2021

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

1 377 380

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych:
Projekt w tym zakresie nie otrzymał dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.
W związku z powyższym, w ramach RPO WL na lata 2014-2020 złożono projekt pn. „Aktywni
zawodowo i społecznie” łączący wszystkie 4 projekty tj.: Bliżej rodziny, Akademia rodzinny,
Włączamy aktywność oraz Włączamy działanie. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie i będzie
realizowane w latach 2019-2021.
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Zakres zadań planowanych do realizacji:
Objęcie wsparciem grupy osób z niepełnosprawnościami zagrożonych wykluczeniem społecznym
poprzez m.in. przeprowadzenie diagnozy potrzeb oraz stworzenie indywidualnych ścieżek
reintegracji, prowadzenie treningu psychologicznego, kursów zawodowych, zabiegów
usprawniających psychoruchowo.

2. Wieloaspektowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne realizowane
przez Gminę Miasto Puławy
Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca
zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie
bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych
Podmiot odpowiedzialny za realizację: Miasto Puławy
Powyższy projekt stanowi sumę wybranych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Wniosek
o dofinansowanie złożony został w dniu 30 listopada 2017 r., natomiast umowę o dofinansowanie
podpisano w dniu 14 stycznia 2019 r.
Stan realizacji przedsięwzięcia: w trakcie realizacji
Harmonogram realizacji

2015 - 2020

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

17 163 182, w tym dofinansowanie z budżetu
państwa i UE w kwocie 11 108 909
Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
6 339 317
Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych:

rok 2017
 Opracowano projekt techniczny na budowę boisk w Szkole Podstawowej nr 6
 Wykonano studium wykonalności dla projektu „Odnowa funkcjonalna obszaru rewitalizacji
w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie
bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych”
 Modernizacja placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 10
 Opracowano projekt techniczny placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 13
 Doposażono siłownię przy ul. Polnej
 Opracowano dokumentację projektowa zagospodarowania Błoni Miejskich
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rok 2018
 Budowa drogi w ul. Szwedzkiej o dł. 171 m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym
 Monitoring przy ul. Norblina/Romów
 Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego
 Budowa ogrodzenia placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 3
 Budowa placu zabaw wraz z oświetleniem i monitoringiem w Miejskim Przedszkolu Nr 13
 Zagospodarowanie Błoni Miejskich – urządzono teren o powierzchni 4 ha, w tym
zagospodarowanie zieleni, 4 place zabaw o zróżnicowanych urządzeniach i nawierzchni, 2
siłownie zewnętrzne, plac do street workaut, wybieg dla psów, toaleta automatyczna,
mostek ogrodowy, oświetlenie, elementy małej architektury oraz parking na 57 miejsc
postojowych
 Zagospodarowanie skweru przy ul. Wróblewskiego – urządzono teren o powierzchni 2 168
m2, w tym zagospodarowanie zieleni, oświetlenie, trejaże aluminiowe, mała architektura,
wyposażenie edukacyjne
 Zieleniec przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – urządzono teren o powierzchni 291
m2, w tym zagospodarowanie zieleni oraz elementy małej architektury
Pozostały zakres zadań:
lata 2019 – 2020
 Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 6
 Przebudowa drogi równoległej do ul. Lubelskiej w os. Niwa wraz z budową kanalizacji
deszczowej i oświetlenia
 Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców
 Utworzenie przy Szkole Podstawowej nr 11 i Miejskim Przedszkolu nr 3 wielofunkcyjnego
placu zabaw przeznaczonego dla różnych grup wiekowych
 Zagospodarowanie terenu w zieleń, ciąg pieszy, oświetlenie i montaż ławek przed Szkołą
Podstawową nr 11 i Miejskim Przedszkolem nr 3
 Kompleksowa przebudowa skateparku przy ul. Niemcewicza

3. Stan realizacji pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych
3.1

Rewitalizacja obszaru Zespołu Szkół Nr 1 w Puławach

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Powiat Puławski
Stan realizacji przedsięwzięcia: nierozpoczęte
Harmonogram realizacji

2020 - 2023

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

983 000
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Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
Zakres zadań planowanych do realizacji:






Modernizacja boiska
Budowa podjazdu do wejścia do szkoły dla osób niepełnosprawnych wraz z modernizacją
parkingu
Budowa ogrodzenia wokół szkoły wraz z wymianą bram wjazdowych
Wymiana chodników, oświetlenia
Rozbudowa i modernizacja monitoringu zewnętrznego szkoły

Wykorzystanie zmodernizowanej i nowo powstałej infrastruktury do organizacji następujących
działań na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji: zajęcia sportowe, piłka nożna, koszykówka,
siatkówka, zajęcia plastyczne oraz zajęcia z nauk przyrodniczych, szkolenia ogólne i zawodowe,
zajęcia z informatyki i języków obcych, kursy bezpieczeństwa i pierwszej pomocy przedmedycznej,
akcje czytelnicze w plenerze i w obiektach na terenie rewitalizowanym, poradnictwo prawne,
psychologiczne i zawodowe, pikniki, turnieje, otwarte zawody sportowe, inicjatywy mające na celu
wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, zajęcia wyrównawcze dla uczniów w celu
ograniczenia niskiego poziomu edukacji.

3.2

Rewitalizacja terenu przy POZ nr 2 w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach przy ul. Bema 1 poprzez
stworzenie ogólnie dostępnych miejsc parkingowych oraz
rewaloryzację istniejących terenów zielonych

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
Stan realizacji przedsięwzięcia: nierozpoczęte
Przewidywany harmonogram realizacji

2020 - 2022

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

85 000

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
-
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Zakres zadań planowanych do realizacji:
Zagospodarowanie terenu znajdującego się przy Przychodni rejonowej nr 2 w SPZOZ Puławy
poprzez:
• roboty budowlane polegające na przygotowaniu terenu pod parking,
• wykonanie parkingu,
• prace związane z rewaloryzacją istniejącego terenu zielonego,
• nasadzenie drzew, krzewów i roślin.
Opis napotkanych trudności w prawidłowej realizacji zadań
i ewentualnych sposobów ich rozwiązania:
Problemy z pozyskaniem środków na rozpoczęcie przedsięwzięcia.

3.3

Rewitalizacja terenu przy Przychodni Specjalistycznej przy
ul. Centralnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Puławach poprzez modernizację ogólnie dostępnych
miejsc parkingowych oraz rewaloryzację istniejących terenów
zielonych

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
Stan realizacji przedsięwzięcia: nierozpoczęte
Przewidywany harmonogram realizacji

2020 - 2023

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

100 000

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
Zakres zadań planowanych do realizacji:
• Zwiększenie powierzchni parkingu poprzez likwidację chodnika przy budynku
parterowym(dawna poradnia P/Gruźlicza) i wyrównanie do obrzeży placu
• Roboty budowlane polegające na wymianie płyt na chodnikach i parkingu oraz modernizacja
schodów wejściowych i wjazdu dla osób niepełnosprawnych
• Wykonanie miejsc postojowych dla rowerów
• Prace związane z rewaloryzacją istniejącego terenu zielonego (nasadzenie krzewów oraz
zamontowanie ławek zarówno od ulicy Centralnej jak i Polnej)
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Opis napotkanych trudności w prawidłowej realizacji zadań
i ewentualnych sposobów ich rozwiązania:
Problemy z pozyskaniem środków na rozpoczęcie przedsięwzięcia.

3.4

Kompleksowa termomodernizacja budynków Specjalistycznego
Szpitala w Puławach należącego do SPZOZ w Puławach

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
Stan realizacji przedsięwzięcia: w trakcie realizacji
Harmonogram realizacji

2019 - 2022

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

12 920 192 000

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
61 500
Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych:
Opracowano dokumentację projektową na realizację przedsięwzięcia.
Pozostały zakres zadań planowanych do realizacji:
Termomodernizacja budynków A, B, D, łącznika i budynku administracji w zakresach: modernizacji
instalacji c.o., ocieplenia dachów, wymiana drzwi, okien, ocieplenie ścian, instalacja c.w.u.,
modernizacja oświetlenia, montaż kolektorów słonecznych, instalacja paneli fotowoltaicznych.

3.5

Światło i dźwięk - Przebudowa fontanny na Placu im. F. Chopina
wraz z iluminacją

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Zarząd Dróg Miejskich w Puławach
Stan realizacji przedsięwzięcia: nierozpoczęte
Przewidywany harmonogram realizacji

2021 - 2025

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

1 500 000
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Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
Zakres zadań planowanych do realizacji:



Budowa nowej multifunkcyjnej fontanny
Przebudowa oświetlenia przystosowanego do pokazów iluminacyjnych
Opis napotkanych trudności w prawidłowej realizacji zadań
i ewentualnych sposobów ich rozwiązania:

Problemy z pozyskaniem środków na rozpoczęcie przedsięwzięcia.

3.6

Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Karpińskiego do Parku
Solidarności

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Miasto Puławy – Zarząd Dróg Miejskich w Puławach
Stan realizacji przedsięwzięcia: nierozpoczęte
Przewidywany harmonogram realizacji

2021 - 2024

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

160 000

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
Zakres zadań planowanych do realizacji:




Wykup terenu pod realizację
Opracowanie dokumentacji technicznej
Budowa ok. 210 mb ciągu pieszo-jezdnego
Opis napotkanych trudności w prawidłowej realizacji zadań
i ewentualnych sposobów ich rozwiązania:

Obecnie brak możliwości pozyskania terenu.

3.7

Mój powiat – uczy, dokształca, rozwija

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Powiat Puławski
Stan realizacji przedsięwzięcia: w trakcie realizacji
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Harmonogram realizacji

2017 - 2019

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

1 470 000

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
73 236
584 079
Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych:
Projekt podzielony jest na zadania:
 Zadanie 1. Wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych – w trakcie realizacji w ramach tego zadania zakupiono wyposażenie dla szkół;
 Zadanie 2 Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów – w trakcie realizacji - w ramach
zadania do końca 2018 roku w kursach wzięło udział: 152 uczniów;
 Zadanie 3 Kursy dla uczniów dające dodatkowe uprawnienia - w trakcie realizacji - do końca
2018 roku w ramach zadania przeprowadzono kursy dla 177 uczniów;
 Zadanie 4 Współpraca szkół z pracodawcami - praktyki i staże dla uczniów - w trakcie
realizacji - w ramach zadania w okresie czerwiec-sierpień 2018 r. odbyły się staże i praktyki
dla 17 uczniów z niżej wymienionych szkół: Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im.
Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach, Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 8 w Centrum
Kształcenia Zawodowego w Puławach;
 Zadanie 5 Współpraca szkół z uczelniami - szkolenia/studia podyplomowe/kursy dla
nauczycieli - w trakcie realizacji – 6 nauczycieli rozpoczęło studia podyplomowe na
kierunkach: doradztwo społeczne i zawodowe (1 nauczyciel), terapia pedagogiczna
i rewalidacja dziecka ze SPE (1 nauczyciel), administrowanie sieciami komputerowymi (1
nauczyciel), żywienie człowieka, dietetyka ogólna i specjalistyczna (3 nauczycieli) oraz
projektowanie konstrukcji i technologii wytwarzania w oparciu o systemy CAD/CAM oraz
programowanie obrabiarek CNC (1 nauczyciel). W ramach zadania 8 nauczycieli wzięło
również udział w szkoleniach.
Pozostały zakres zadań planowanych do realizacji:
Celem projektu pn. „Mój powiat - uczy, dokształca, rozwija " jest dostosowanie kształcenia
zawodowego 550 uczniów z Powiatu Puławskiego do wymagań rynku pracy oraz podniesienie
jakości kształcenia w 10 szkołach Powiatu Puławskiego do 30. XI. 2019 r.
Cele szczegółowe projektu to:
 zwiększenie współpracy 10 szkół zawodowych z pracodawcami,
 podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 550 uczniów,
 umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych 17 nauczycieli przedmiotów
zawodowych ze szkół Powiatu Puławskiego,
 poprawa warunków nauczania w 10 szkołach Powiatu Puławskiego.
Rezultatem projektu będzie podniesienie jakości kształcenia w szkołach objętych projektem oraz
wyposażenie uczniów w kwalifikacje i umiejętności zawodowe niezbędne na rynku pracy.
Opis napotkanych trudności w prawidłowej realizacji zadań
i ewentualnych sposobów ich rozwiązania:
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Pojawiły się opóźnienia w przeprowadzaniu postępowań na dostawę materiałów dydaktycznych
dla szkół. Postępowania były kilkukrotnie unieważniane np. ze względu na brak ofert, ze względu na
niezgodność zaoferowanych produktów ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3.8

Budowa drogi - przedłużenie ul. Kowalskiej - odcinek od ul.
Kilińskiego do ul. Powstańców Listopadowych

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Miasto Puławy – Zarząd Dróg Miejskich w Puławach
Stan realizacji przedsięwzięcia: w trakcie realizacji (zrealizowane w roku 2019)
Harmonogram realizacji

2017 - 2019

Wartość całkowita projektu (w zł)

5 833 695

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
76 808
Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych:
W roku 2017 opracowano dokumentację projektową. W roku 2018 opracowano dokumentację
projektową na przebudowę kolizji oraz wykonano aktualizację dokumentacji na oświetlenie uliczne.
Ponadto, w roku 2018 została wydana decyzja na realizację inwestycji drogowej (ZRiD). Na realizację
przedsięwzięcia otrzymano w roku 2019 dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych.

Osiągnięty wskaźnik monitoringowy
Długość wybudowanej drogi (m)

3.9

2019
861

Budowa drogi w ulicy Norblina na odcinku od stacji trafo do
ul. Romów

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Miasto Puławy – Zarząd Dróg Miejskich w Puławach
Stan realizacji przedsięwzięcia: nierozpoczęte
Przewidywany harmonogram realizacji

2020

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

1 220 000
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Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
Zakres zadań planowanych do realizacji:
Na realizację zadania w roku 2016 opracowana została dokumentacja projektowa.
Zadanie otrzymało dotację z Funduszu Dróg Samorządowych i będzie realizowane w roku 2020.
 Przebudowa jezdni, chodników na dł. 80 m
 Przebudowa miejsc postojowych
 Budowa nowych miejsc parkingowych, zjazdów, odwodnienia

3.10 Przebudowa drogi w ulicy Sadowej
Podmiot odpowiedzialny za realizację: Miasto Puławy – Zarząd Dróg Miejskich w Puławach
Stan realizacji przedsięwzięcia: nierozpoczęte
Przewidywany harmonogram realizacji

2021 - 2024

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

350 000

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
Zakres zadań planowanych do realizacji:




Przebudowa jezdni, chodników na dł. 80 mb
Przebudowa miejsc postojowych
Budowa nowych miejsc parkingowych, zjazdów, odwodnienia
Opis napotkanych trudności w prawidłowej realizacji zadań
i ewentualnych sposobów ich rozwiązania:

Brak środków finansowych na realizację przedsięwzięcia.
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3.11 Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Saperów Kaniowskich
do ul. Pszczelej
Podmiot odpowiedzialny za realizację: Miasto Puławy – Zarząd Dróg Miejskich w Puławach
Stan realizacji przedsięwzięcia: nierozpoczęte
Przewidywany harmonogram realizacji

2021 - 2024

Szacowana wartość całkowita projektu (w zł)

480 000

Poniesione nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2018 (w zł):
własne
zewnętrzne
14 760
Opis stanu realizacji przedsięwzięcia w latach sprawozdawczych:
W ramach w roku 2018 opracowano dokumentację projektową.
Zakres zadań planowanych do realizacji:




Budowa chodnika i ścieżki rowerowej
Budowa oświetlenia ulicznego
Przebudowa ogrodzenia
Opis napotkanych trudności w prawidłowej realizacji zadań
i ewentualnych sposobów ich rozwiązania:

Pomimo ogłoszenia trzech przetargów nieograniczonych nie zgłosił się żaden Wykonawca. Wobec
powyższego wszystkie przetargi zostały unieważnione.
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Podsumowanie
Niniejszy Raport jest pierwszym sprawozdaniem z realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030” za lata 2017-2018 przedstawiającym opis stanu
realizacji poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych: podstawowych i pozostałych, w tym
z wykorzystaniem mierników statystycznych w zadaniach dotychczas zrealizowanych. Raport jest
źródłem informacji o sukcesywnych działaniach zachodzących w wyznaczonym obszarze rewitalizacji
w Puławach. Raport został opracowany przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Puławy
w oparciu o sprawozdania rzeczowo-finansowe przygotowane przez Podmioty odpowiedzialne za ich
realizację. Formularz karty monitoringowej został przyjęty na pierwszym posiedzeniu Komitetu
Rewitalizacji w dniu 5 września 2019 r.
Powyższy dokument jest podsumowaniem działań podejmowanych w latach 2017-2018. Po
przeprowadzonej analizie kart monitoringowych wynika, iż określając stopień wykonania w latach
2017-2018 wskazano, iż na 54 przedsięwzięcia ujęte w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta
Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.” 5 przedsięwzięć zostało już zrealizowanych, co
stanowi 9,26% wszystkich projektów. Zrealizowane przedsięwzięcia znajdują się na liście projektów
podstawowych. Są to:

Pokochać ruch zagospodarowanie
Błoni Miejskich
w Puławach

•zrealizowany przez Zarząd
Dróg Miejskich w Puławach

Budowa
i rozbudowa
drogi w ulicy
Norwida

•zrealizowany przez Zarząd
Dróg Miejskich w Puławach
Wykorzystanie
Osady PałacowoParkowej do
pobudzenia
aktywności
mieszkańców
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•zrealizowany przez
Stowarzyszenie „Przeszłość
Przyszłości” i partnerzy
Rewitalizacja
terenów
zdegradowanych
poprzez zwiększenie
efektywności
energetycznej
budynku MOS w
Puławach

•zrealizowany przez
Powiat Puławski

Poprawa
dostępności pieszej
do Biblioteki
Miejskiej i Osady ks. •zrealizowany
przez Zarząd
Czartoryskich
Dróg
poprzez remont
Miejskich
zabytkowej kładki
w Puławach
dla pieszych nad
„Starą Głęboką”
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W trakcie realizacji znajduje się 25 przedsięwzięć (co stanowi 46,30%), w tym 21 projektów ujętych
na liście podstawowej, 1 projekt wieloaspektowy realizowany przez Gminę Miasto Puławy oraz
3 projekty znajdujące się na liście pozostałych przedsięwzięć.
W analizowanym okresie, zadań nierozpoczętych jest 24 (co stanowi 44,44%), w tym nierozpoczętych
zostało jeszcze 16 projektów ujętych na liście podstawowej oraz 8 projektów znajdujących się na liście
pozostałych przedsięwzięć.
W opracowanym Raporcie wartość całkowita projektów już zrealizowanych oraz będących
w trakcie realizacji została zaktualizowana. W przyjętym „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta
Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.” przewidywano, iż większość projektów będzie
dofinansowana ze środków UE. Niestety, na część projektów nie udało się pozyskać dofinansowania,
w związku z tym nie zostały one rozpoczęte lub inwestycje te realizowane są ze środków własnych.
Należy wspomnieć również, że w ramach obecnej perspektywy finansowej UE nie będzie już nowych
naborów projektów rewitalizacyjnych.
Podczas prac prowadzonych przy opracowywaniu Raportu, zauważono iż zabezpieczenie
środków własnych dla wielu Projektodawców jest bardzo trudne i obecnie dla zadań nierozpoczętych,
nie można jednoznacznie określić źródeł ich finansowania czy przewidzieć roku rozpoczęcia projektu.
Ponadto, z rozmów prowadzonych z Projektodawcami wynika, że jedynym i właściwie podstawowym
ograniczeniem realizacji projektów jest brak środków finansowych, w tym brak jakiejkolwiek
możliwości ich pozyskania. W niektórych projektach, Projektodawcy wykazali także napotkane
trudności w prawidłowej realizacji zadania i ewentualne sposoby ich rozwiązania.
Podsumowując 2-letni okres realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji należy stwierdzić, iż
obok 5 zrealizowanych projektów, znaczna część przedsięwzięć została już rozpoczęta, co przybliża
osiągnięcie celów wyznaczonych w dokumencie. Ponadto, zauważyć należy, iż systematyczne
i konsekwentne kontynuowanie działań w przyszłości przez wszystkie Podmioty zaangażowane
w realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji pozwolą w efekcie uzyskać realizację wizji obszaru
rewitalizacji w Puławach oraz wyznaczonych celów rewitalizacji.
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