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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 2015 r. 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 2023 r. Zarządzanie 
strategiczne jest procesem długookresowym, a znaczna część zadań wskazanych w Strategii 
realizowana jest w sposób ciągły, dlatego też uznano za zasadne przedłużenie perspektywy czasowej 
dokumentu o kolejną dekadę. Wyznaczona 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
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Przyjęty do realizacji dokument zwany „Strategią” jest pierwszym etapem zarządzania strategicznego. 
Drugim jest wdrażanie zaplanowanych działań, natomiast integralnym elementem skutecznego 
zarządzania procesem rozwoju miasta jest monitorowanie postępów oraz kontrola ustaleń 
strategicznych. Istotą wewnętrznego systemu monitoringu i ewaluacji Strategii jest określenie, czy  
i w jakim stopniu realizowane są zadania strategiczne i osiągane założone cele. Proces 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 2020z perspektywą do 2030 r.” opiera się   na  
monitoringu operacyjnym  w cyklu dwuletnim i monitoringu strategicznym w cyklu czteroletnim, na 
podstawie raportu o stanie strategii. W 2017 r. przeprowadzony został monitoring operacyjny  za lata 
2015–2016  oraz opracowany został  raport przedstawiający postęp we wdrażaniu zaplanowanych 
zadań strategicznych oraz w osiąganiu  celów. 

W 2019 r., zgodnie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Puławy z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie 
przystąpienia do monitoringu strategicznego  w celu oceny realizacji  Strategii Rozwoju  Miasta Puławy  
do roku 2020 z perspektywą do 2030r przeprowadzono monitoring strategiczny oraz opracowano 
niniejszy raport. Raport ma charakter opisowy, przedstawia ogół zidentyfikowanych przedsięwzięć 
realizowanych w mieście od czasu uchwalenia Strategii. Raport  sporządzono w oparciu o „Karty 
monitoringu realizacji zadań strategicznych za okres 2015–2018” opracowane przez  merytoryczne 
wydziały oraz jednostki odpowiedzialne za realizację  działań i osiąganie 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. Niniejszy  raport  to  
wynik przeprowadzonego  monitoringu strategicznego  za lata 2015-2018. 
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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 celu zapewnienia ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz stworzeniu 
warunków dla różnych form budownictwa, w tym przede wszystkim budownictwa mieszkaniowego,                    
w latach 2015-2018 przyjęto n/w miejscowe plany. 

Lp. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone w latach 2015–2018 
1 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wólka Profecka” 

część B w Puławach – Uchwała Nr XII/103/15 Rady Miasta Puławy z dnia 27.08.2015 r. 

2 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy 
Jednostka Bilansowa „A” – część I – Uchwała Nr XV/109/15 Rady Miasta Puławy z dnia 
24.09.2015 r. 

3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka 
Bilansowa „F” – Uchwała Nr XV/111/2015 Rady Miasta Puławy z dnia 24.09.2015 r. 

4 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy „Żeromskiego” - Uchwała 
Nr XXIII/216/2016  Rady Miasta Puławy z dnia 30.05.2016 r. 

5 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Lubelska - 
Składowa” – Uchwała Nr XXIV/221/2016 Rady Miasta Puławy z dnia 30.06.2016 r. 

6 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 30.06.2016 r. 

7 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy „Kopernika” - Uchwała Nr 
XXIV/225/2016 Rady Miasta Puławy z dnia 30.06.2016 r. 

8 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. 

9 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Powiśle” - 
Uchwała Nr XXVIII/259/2016  Rady Miasta Puławy z dnia 27.10.2016 r. 

10 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Górki Parchackie” 
– Uchwała Nr XXXVI/331/17 Rady Miasta Puławy z dnia 30.03.2017 r. 

11 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Dęblińska I” – 
Uchwała Nr XXXVI/332/17 Rady Miasta Puławy z dnia 30.03.2017 r. 

12 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Wróblewskiego” 
– Uchwała Nr XXXVII/352/17 Rady Miasta Puławy z dnia 27.04.2017 r. 
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13 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy na obszarze 
osiedla „Piaski II” – Uchwała Nr XXXIX/364/17 Rady Miasta Puławy z dnia 29.06.2017 r. 

14 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Piaski 
Włostowickie C” – Uchwała Nr XXXIX/365/17 Rady Miasta Puławy z dnia 29.06.2017 r. 

15 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Ceglana” - 
Uchwała Nr XLVII/445/17 Rady Miasta Puławy z dnia 28.12.2017 r. 

16 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy 
Jednostka Bilansowa „A” – część I – Uchwała Nr XLVII/446/17 Rady Miasta Puławy z dnia 
28.12.2017 r. 

17 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Sieroszewskiego 
– Reymonta” - Uchwała Nr II/15/18 Rady Miasta Puławy z dnia 11.12.2018 r. 

 
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. Wskaźniki ilościowe dla 
zadania strategicznego I.1.1 przedstawia poniższa tabela: 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

Powierzchnia obszarów objętych miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego 

ha UM 2 675 2 998 3 080 3 080 

powierzchnia miasta km2 UM 50,49 50,49 50,49 50,49 
Procent powierzchni miasta objętej planami 
zagospodarowania przestrzennego 

% UM 52,90 59,20 61 61 

 
Wskaźniki określają jaka powierzchnia miasta została objęta planami zagospodarowania 
przestrzennego (procentowo oraz w hektarach). Udział powierzchni MPZP wrasta, co jest informacją 
bardzo istotną z punktu widzenia planowania i realizacji  inwestycji. W chwili obecnej 61% terenu 
miasta ma pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, przy niespełna 53%                             
w roku 2015. 
 
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 bierze pod uwagę 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, co stanowi 
zagrożenie dla prawidłowej realizacji powyższego zadania. Realizacja zakładanych w opracowaniach 
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nowych sposobów wykorzystania potencjału obszaru poprzez zmianę funkcji i formy zabudowy oraz 
organizacji przestrzeni publicznych i komunikacji, zaowocuje ożywieniem społeczno-gospodarczym  
i powrotem do pełnienia przez ten teren funkcji szerokorozumianego miejskiego centrum. 
 
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. Opracowano  „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). 

Wyznaczone  obszary do rewitalizacji na terenie Miasta Puławy (mapa poglądowa): 
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Przeprowadzono ankietyzację mieszkańców Puław (poznano opinię na temat działań jakie powinny być 
prowadzone w ramach procesu rewitalizacji) oraz badania fokusowe. 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, następnie 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. Przeprowadzono strategiczną 
ocenę oddziaływania na środowisko projektu LPR oraz konsultacje społeczne projektu dokumentu LPR 
Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r., w tym debatę publiczną dla interesariuszy 
rewitalizacji. Dokument przyjęty został uchwałą Nr XXXVI/338/17 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 
2017 r. W październiku 2017 r. przystąpiono do aktualizacji dokumentu, mającej na celu 
uszczegółowienie i doprecyzowanie istniejących zapisów pozwalających na skuteczniejsze aplikowane 
o środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięć. Rada Miasta Puławy przyjęła aktualizację dokumentu 
Uchwałą Nr XLII/417/17 z dnia 26 października 2017 r. 

Na przygotowanie Programu oraz przeprowadzenie całego wieloetapowego procesu opracowania 
dokumentu Miasto otrzymało dotację celową w wys. 110 736,45 zł ze środków Unii Europejskiej, 
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego, Pomoc Techniczna 2014-2020.   

Na wyznaczonych w Programie  obszarach do rewitalizacji zaplanowano działania rewitalizacyjne 
poprawiające warunki życia, nauki i pracy, wspierające Puławian w budowaniu postaw aktywności, 
otwartości i skłonności do współdziałania z innymi, zmieniając postrzeganie terenów rewitalizowanych 
przez ich mieszkańców oraz przez osoby z zewnątrz, czyniąc je atrakcyjnym miejscem do mieszkania, 
spędzania czasu, odpoczynku i pracy.  Na podstawie tak sformułowanego celu głównego wyznaczone 
zostały  cele szczegółowe wraz z przypisanymi do nich przedsięwzięciami.  Cel główny i cele 
szczegółowe odnoszą się do wszystkich dziedzin, w których zdiagnozowane zostały problemy. Program 
obejmuje dwie kategorie przedsięwzięć rewitalizacyjnych: przedsięwzięcia podstawowe (główne) oraz 
przedsięwzięcia uzupełniające (pozostałe). W ramach rewitalizacji Miasto Puławy realizuje projekt pn. 
„Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych 
grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych, który 
stanowi sumę wybranych podstawowych projektów rewitalizacyjnych. Złączone projekty podstawowe 
tworzą wieloaspektowe przedsięwzięcie, które jest dofinansowane z funduszy unijnych w ramach 
Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020. Natomiast pozostałe przedsięwzięcia  realizowane są sukcesywnie 
przez inne podmioty, którym przypisano ich  realizację.  

Zgodnie z przyjętym systemem monitorowania i ewaluacji LPR, w 2019 r., przystąpiono do monitoringu 
z wdrażania  Programu.  Prezydent Miasta Puławy Zarządzeniem Nr A/64/19  z dnia 4 kwietnia 2019 r. 
powołał Komitet Rewitalizacji Miasta Puławy, w składzie którego znaleźli się  przedstawiciele różnych 
środowisk, w tym mieszkańców Puław. Obok funkcji opiniodawczo-doradczych w sprawach związanych 
z monitorowaniem, Komitet stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji oraz 
płaszczyznę rozwijania działań rewitalizacyjnych w mieście. Z przeprowadzonego monitoringu zostanie 
opracowany Raport, który poddany zostanie do publicznej wiadomości w pierwszym kwartale 2020 r. 
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Wskaźniki monitoringowe dla zadania strategicznego I.1.3 ujęte są w tabeli: 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

Powierzchnia obszarów rewitalizowanych ha UM 0 189,02 189,02 189,02 

powierzchnia miasta km2 UM 50,49 50,49 50,49 50,49 
Procent powierzchni miasta objętej 
programami rewitalizacji 

% UM 0 3,74 3,74 3,74 

Wskaźniki określają powierzchnię obszaru miasta przeznaczonego do rewitalizacji. 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, co jest zgodne 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: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,  Urząd Miasta Puławy - 
Wydział Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych 
 
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie zrealizowane   
 
Oddanie do użytku II etapu obwodnicy przez GDDKiA, wyprowadziło ruch tranzytowy z miasta,                                    
a jednocześnie poprawiło dojazd do strefy przemysłowej w północnej części miasta. 

Umowę na zaprojektowanie i realizację liczącej blisko 12 km trasy podpisano 30 grudnia 2014 r.  
z konsorcjum firm: Energopol Szczecin oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zwoleń. Decyzję 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej uzyskano 30 marca 2016 roku, a 22 sierpnia 2018 r. 
oddano do użytkowania II etap obwodnicy Puław w ciągu trasy S12. 

 
Mapa. Przebieg II etapu obwodnicy Puław 
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Miasto konsekwentnie dążyło do ukończenia budowy obwodnicy miasta, aktywnie wspierało realizację 
tej inwestycji oraz na bieżąco monitorowało postęp prac. 
 

W ramach budowy dojazdu od węzła 
Kurów Zachód do mostu w Puławach  
o łącznej długości ok. 11,9 km zbudowano 
od podstaw odcinek nowej dwujezdniowej 
trasy o długości ok. 10,5 km oraz 
dobudowano drugą jezdnię do istniejącej 
(na odcinku ok. 1,4  km) wraz z wiaduktem 
nad linią kolejową. Powstały m.in.: węzły 
Puławy Azoty, Puławy Wschód  
i Końskowola, cztery wiadukty drogowe, 
trzy mosty w ciągu drogi ekspresowej, 
przejścia dla zwierząt oraz drogi 
dojazdowe dla obsługi ruchu lokalnego. 
Ogrodzono nie tylko nowy odcinek drogi, 
ale również już funkcjonujący I etap 

obwodnicy Puław.  Prace budowlane kosztowały ok. 233 mln zł, a wartość całego projektu wyniosła ok. 
309 mln zł (roboty budowlane plus opracowanie dokumentacji, odszkodowania za nieruchomości, 
prace archeologiczne, nadzór nad budową). Trasę zrealizowało konsorcjum firm Energopol Szczecin 
oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zwoleń. Realizacja inwestycji była współfinansowana ze 
środków unijnych w ramach podpisanej 16 listopada 2017 r. umowie o dofinansowanie projektu 
„Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2014-2020. 
 
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 pozwala odciążyć 
centralne drogi komunikacyjne oraz skrócić czas i trasę przejazdu między peryferyjnymi częściami 
Puław. Budowa nowych  połączeń drogowych zwiększa również atrakcyjność inwestycyjną terenów 
przy nich położonych. 

Południowo-wschodnia część miasta to tereny pod rozwój budownictwa mieszkaniowego. Miasto 
sukcesywnie w każdym roku, w miarę posiadanych i pozyskanych środków finansowych oraz potrzeb 
rozbudowuje zaplanowany układ komunikacyjny w tej części Puław. W ramach zadań dotyczących 
budowy lub przebudowy dróg wykonywane było oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, kanały 
technologiczne oraz miejsca parkingowe. 
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Budowa dróg gminnych w latach 2015-2018 południowej części Puław 

   rok ulice 

 
Przebudowa dróg gminnych w latach 2015-2018 w południowej części Puław 

rok ulice 

  
Wskaźniki ilościowe dla powyższego zadania przedstawia tabela: 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 Razem 

Długość wybudowanych dróg km ZDM 1,701 0,144 0,727 2,0 4,57 

Długość zmodernizowanych 
dróg 

km ZDM 0,094 0,311 0 0,65 1,06 

 

2015

• Ceglana, Zabłockiego (odc. Ceglana – Powstańców Listopadowych), Opanii,  
Krasińskiego, Baca (odc. Ziemięckiej - Mieczyńskiego), Mieczyńskiego (odc. Baca –
Lipowa)

2016

• Jednacza (odc. od skrzyżowania z Górną do Szalkiewiczowej),
• Skowieszyńska (chodnik ze ścieżką rowerową  na odc. Ogrodowa – Sosnowa)

2017
• Zdebika (odc. od Sosnowej do Kołodzieja), Spacerowa, droga dojazdowa KD1

2018

• Tęczowa, Pogodna (od Miodowej do Różanej), Cicha, Romantyczna, Irysowa, 
Malinowa (włączenie do ul. Kilińskiego), Zdebika (od Kołodzieja do Opani), Górna (od 
Jednacza do granicy miasta), Jednacza, Harcerska, Zagrodzkiego, Baca (od 
Mieczyńskiego do Kazimierskiej)

2015
• Krasickiego (odc. Woronicza – Naruszewicza)

2016
• Saperów Kaniowskich, Koźmiana (odc. Woronicza – Naruszewicza) 

2017
• nie przebudowano żadnej drogi w południowej części Puław 

2018
• Filtrowa (od Gościńczyk do Zielona), Trembeckiego (od Norblina do Woronicza)
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W roku 2018 wybudowanych zostało 2 km dróg w tej części Puław, natomiast łącznie od roku 2015 
wybudowano ponad 4,5 km dróg w tej części miasta oraz przebudowano ponad 1 km dróg. 

Obecnie realizowany jest kolejny element nowego ciągu dróg w południowej części miasta:  ul. 2 KZ, 
3KZ (przedłużenie ul. Kowalskiej oraz  droga Powstańców Listopadowych, który pozwoli na  połączenie 
sieci dróg miejskich z drogą krajową Nr 12 oraz drogą wojewódzką nr 824 poprzez wybudowane,  
w 2015 roku,  nowe drogi w ulicach Ceglanej i Zabłockiego. 
 
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   
 
Zgodnie z przyjętym Programem Zamierzeń Inwestycyjnych Miasta Puławy, Miasto rokrocznie  
i stopniowo, biorąc pod uwagę możliwości budżetu miasta oraz wykorzystując możliwości 
dofinansowania  zewnętrznego rozbudowuje wewnętrzny układ drogowy poprzez realizację 
przedsięwzięć służących poprawie jakości dróg, ich udrożnieniu oraz integracji układu 
komunikacyjnego na terenie miasta.   
 

Budowa dróg gminnych w latach 2015-2018 

   rok ulice 

 
 

2015

• Ceglana, Zabłockiego (odc. Ceglana – Powstańców Listopadowych), Opanii,  
Krasińskiego, Baca (odc. Ziemięckiej - Mieczyńskiego), Mieczyńskiego (odc. Baca –
Lipowa), Szwedzka i boczne wewnętrzne

2016

• Jednacza (odc. od skrzyżowania z Górną  do Szalkiewiczowej), Skowieszyńska 
(chodnik ze ścieżką rowerową  na odc. Ogrodowa – Sosnowa)

2017

• Zdebika (odc. od Sosnowej do Kołodzieja), Spacerowa, droga dojazdowa KD1, 
parking przy MP nr 3

2018

• Tęczowa, Pogodna (od Miodowej do Różanej), Cicha, Romantyczna, Irysowa, 
Malinowa (włączenie do ul. Kilińskiego), Zdebika (od Kołodzieja do Opani), Górna 
(od Jednacza do granicy miasta), Jednacza, Harcerska, Zagrodzkiego, Baca (od 
Mieczyńskiego do Kazimierskiej), ciąg pieszo-rowerowy (od Szwedzkiej do Wólka 
Profecka), Szwedzka (od 35 KL do 36 KL)



Raport o stanie realizacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. 
za okres 2015-2018  

 

 14 

Przebudowa dróg gminnych w latach 2015-2018 

rok ulice 

 
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. 

Wskaźniki monitoringowe dla zadania strategicznego I.2.3. ujęte są w tabeli: 

 

2015

• 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

2016

• Saperów Kaniowskich, Koźmiana (odc. Woronicza – Naruszewicza), Gdańska,Norwida 
z nowym skrzyżowaniem z Lubelską, Kochanowskiego (odc. Reja – Sienkiewicza), droga 
wewnętrzna z dojazdem do MP nr 7 

2017

• Kruka (naprawa chodnika), Gościńczyk i Wojska Polskiego (przebudowa części 
chodnika i budowa brakującej ścieżki rowerowej), droga dojazdowa do „Bursy 
szkolnej”, 6 Sierpnia (od Piłsudskiego do Pustej)

2018

• Filtrowa (od Gościńczyk do Zielona), Trembeckiego (od Norblina do Woronicza), ciąg 
pieszy Norblina-Naruszewicza, fragment ścieżki rowerowej na bulwarze od ul. Wiślanej 
i siedziby PZW

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 Razem 

Długość wybudowanych 
dróg gminnych 

km UM 2,04 0,57 0,73 2,68 6,02 

Długość zmodernizowanych 
dróg gminnych 

km UM 0,17 1,26 0,5 0,65 
2,58 

 
Liczba wybudowanych 
miejsc parkingowych 

szt. 
UM / 
ZDM 

41 299 32 94 466 

Długość wybudowanych 
dróg rowerowych 

km 
UM / 
ZDM 

2,86 0,90 0,76 2,015 6,54 

Liczba wybudowanych 
elementów infrastruktury 

towarzyszącej dla 
rowerzystów 

szt. 
UM / 
ZDM 

0 0 17 14 31 
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Łącznie w latach 2015-2018 wybudowanych zostało 6 km dróg gminnych oraz 6,5 km dróg 
rowerowych. Budowane drogi są komfortowe i bezpieczniejsze dla ich użytkowników, dzięki czemu 
wewnętrzny układ drogowy stopniowo się poprawia. Przy budowie czy przebudowie dróg powstają 
nowe miejsca postojowe. W latach 2015-2018 wybudowano 466 miejsc parkingowych m.in. w ul. 
Norwida, Saperów Kaniowskich, Gdańskiej, Miejskim Przedszkolu nr 3.  

W zakresie dróg pozostających poza administrowaniem przez Miasto, GDDKiA, ZDW prowadziła prace 
związane z remontami cząstkowymi nawierzchni, konserwacją sygnalizacji świetlnej, wycinką  
i nasadzeniem drzew, oznakowaniem pionowym, a także utrzymaniem czystości w pasach drogowych. 
  
 
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 celu poprawy obsługi przewozowej mieszkańców miasta i sąsiednich gmin realizowane są 
działania z „Planu 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 monitorowanym okresie 
zrealizowano n/w zadania: 

2015 
o wprowadzono do  obsługi komunikacyjnej miejscowości Wysokie Koło, Gniewoszów na obszarze 

gminy Gniewoszów 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

km
Długość wybudowanych dróg Długość wybudowanych dróg rowerowych
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o wprowadzono obsługę komunikacyjną na terenie miasta Dęblin, w jego granicach 
administracyjnych 

o wprowadzono  obsługę komunikacyjną w miejscowości Bobrowniki na obszarze gminy Ryki 

o utrzymano w strukturze regularnej komunikacji miejskiej przewozy szkolne do szkół 
podstawowych i gimnazjalnych na obszarze gminy Janowiec, Puławy, Końskowola (włączono do 
obsługi miejscowość Skowieszyn) 

o zwiększono obsługę komunikacyjną w soboty i niedziele w miesiącach czerwiec-sierpień do 
Kazimierza Dolnego po godz. 21.00 

o 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 

o 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 

o wprowadzono w czwartki na potrzeby słuchaczy Puławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
kurs linii nr 8 zapewniający odwóz po zakończeniu zajęć 

o osiągnięto udział autobusów niskopodłogowych do poziomu 28 jednostek tj. 77,8 % w ogólnej 
ilości posiadanych autobusów 

2016 

o uruchomiono nowe połączenie komunikacyjne do Skowieszyna oznaczone jako  linia nr 23 

o zmieniona została trasa linii nr 7 w granicach miasta Puławy w os. Górna–Kolejowa 

o 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 

o dokonano zmiany trasy linii nr 8, w celu wprowadzenia obsługi komunikacyjnej na ul. Ceglanej 

o zawieszono  z dniem 1 kwietnia obsługę komunikacyjną do miejscowości Wysokie Koło, 
Gniewoszów położonych na obszarze gminy Gniewoszów, z powodu rozwiązania porozumienia 
przez Gminę Gniewoszów 

o zwiększono częstotliwość kursowania autobusu  linii nr 15 do miejscowości Niebrzegów  
i  Bobrowniki 

o 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 

o osiągnięto udział autobusów niskopodłogowych do poziomu 30 jednostek tj. 81,1% w ogólnej 
ilości posiadanych autobusów 

2017 
 

o aktualizacja „Planu 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 2013-2028”, który został przyjęty 
uchwałą nr XL/371/17 Rady Miasta Puławy z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

o utrzymano w strukturze regularnej komunikacji miejskiej przewozy szkolne do szkół 
podstawowych i gimnazjum na obszarze Gminy Janowiec, Puławy, Końskowola 
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o MZK-Puławy Spółka z o.o. w Puławach prowadziło badania w zakresie podaży i popytu, w celu 
pozyskania danych umożliwiających prowadzenie racjonalnej polityki w zakresie komunikacji 
miejskiej 

o utrzymano   w czwartki  w okresie od 1 listopada do 31 marca  na potrzeby słuchaczy Puławskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku kurs linii nr 8 zapewniającego odwóz po zakończeniu zajęć  
z budynku Puławskiej Szkoły Wyższej (Wydział Zamiejscowy UMCS) położonego przy ulicy 4 Pułku 
Piechoty WP 

o osiągnięto udział autobusów niskowejściowych do poziomu 28 jednostek tj. 77,8 % w ogólnej 
ilości posiadanych autobusów 

o wprowadzono obsługę ogródków działkowych w okresie letnim w niedzielę dwoma parami 
kursów 

o z części kursów linii nr 7 uruchomiona została nowa linia nr 27 łącząca ulicę Kolejową, nowe 
osiedla przy ulicy Sosnowej z centrum miasta oraz Górą Puławską 

o w okresie Dnia Wszystkich Świętych uruchomiono dodatkową linię C oraz zwiększono liczbę 
autobusów na liniach nr 3 i 4, w dniu 1 listopada wprowadzono bezpłatne przejazdy na linii nr 
3,4 i C 

2018 
  

o utrzymano w strukturze regularnej komunikacji miejskiej przewozy szkolne do szkół 
podstawowych i gimnazjum na obszarze Gminy Janowiec, Puławy, Końskowola oraz 
wprowadzono przewozy szkolne w Gminie Kazimierz Dolny (linia nr 24, 25 i 26) 

o do trasy linii nr 18 włączono ulice Wojska Polskiego i Lubelską 

o w środy wydłużono jeden kurs linii nr 19 z ul. Lubelskiej do Targowiska Miejskiego przy ul. 
Składowej 

o MZK-Puławy Spółka z o.o. prowadził badania w zakresie podaży i popytu, w celu pozyskania 
danych umożliwiających prowadzenie racjonalnej polityki w zakresie komunikacji miejskiej 

o utrzymano   w czwartki  w okresie od 1 listopada do 31 marca  na potrzeby słuchaczy Puławskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku kurs linii nr 8 zapewniającego odwóz po zakończeniu zajęć  
z budynku Puławskiej Szkoły Wyższej (Wydział Zamiejscowy UMCS) położonego przy ulicy 4 Pułku 
Piechoty WP 

o zwiększono udział autobusów niskowejściowych do poziomu 41 jednostek, tj. 97,6 % w ogólnej 
ilości posiadanych autobusów 

o w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego 
obszar funkcjonalny”, dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w 2018 r. spółka zakupiła 13 
autobusów fabrycznie nowych, niskowejściowych, niskoemisyjnych z normą EURO VI do obsługi 
komunikacyjnej, pojazd pogotowia technicznego, 10 biletomatów, sprzęt informatyczny oraz 
zamontowano ogniwa fotowoltaiczne na 19 autobusach marki SOLBUS 

o w okresie letnich wakacji szkolnych wprowadzono dodatkowy kurs linii nr 8 w dni powszednie  
w godzinach porannych w kierunku ogródków działkowych 

o utrzymano obsługę ogródków działkowych w okresie letnim w niedzielę dwoma parami kursów 
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o w okresie Dnia Wszystkich Świętych uruchomiono dodatkową  linię C oraz zwiększono liczbę 
autobusów na liniach nr 3,4 i 14, w dniu 1 listopada wprowadzono bezpłatne przejazdy na linii 
nr 3,4, 14 i C 

o z okazji organizacji przez Miasto Puławy  Europejskiego Dnia bez Samochodu wprowadzono 
bezpłatne przejazdy na terenie miasta w dniu 21 września 2018 roku 

Poniżej wskaźniki ilościowe dla zadania I.2.4: 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

Długość tras publicznego transportu 
zbiorowego 

km MZK 314,00 303,00 304,9 327,8 

Liczba wybudowanych przystanków 
publicznego transportu zbiorowego 

szt. MZK 2 2 0 2 

Liczba połączeń realizowanych w ramach 
publicznego transportu zbiorowego 

szt. UM 29 30 30 33 

Cyklicznie monitorowana jest potrzeba dostępności komunikacyjnej do nowych i rozbudowywanych 
osiedli mieszkaniowych oraz do nowych obiektów usługowo-handlowych generujących 
zapotrzebowanie na usługi przewozowe i w miarę tych potrzeb dostosowuje się obsługę komunikacji 
miejskiej. 

W celu poprawy obsługi pasażerskiej, autobusowej istnieje konieczność budowy dworca                             
w mieście. Dlatego też trwają ustalenia, co do miejsca lokalizacji dworca. 
 
Zadanie strategiczne I.2.5. 
Rozwój społeczeństwa informacyjnego 
 
Podmiot odpowiedzialny: Centrum Usług Wspólnych w Puławach, Urząd Miasta Puławy - Wydział 
Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych  
 
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie w trakcie realizacji   
 
Miasto Puławy wspiera inicjatywy związane z rozwojem sieci teleinformatycznej, aktywnie obserwuje 
rozwój infrastruktury sieciowej i podejmuje działania regulujące obszar, w którym rynek nie jest 
dostatecznie rozwinięty. Miasto Puławy dostarcza telefonię VoIP, Internet do placówek oświatowych, 
przedszkoli oraz innych jednostek podległych gminie Miastu Puławy. 

W latach 2015-2018 kontynuowana była realizacja projektu p.n.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w województwie lubelskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na 
lata 2007-2013, realizowanego od roku 2011. W ramach projektu 35 gospodarstw domowych, 3 szkoły 
podstawowe oraz ŚDS i ZDDPS posiadają bezpłatny dostęp do Internetu i możliwość korzystania ze 
sprzętu komputerowego. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Lubelskiego. 
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W realizacji tego zadania monitorowano wskaźniki określające długość wybudowanych lub 
zmodernizowanych kanałów technologicznych. Kanały technologiczne budowane są w trakcie budowy 
lub przebudowy drogi w poszczególnych ulicach. W latach 2015-2018 kanały technologiczne zostały 
wybudowane w/w ulicach: 
 

 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

Długość wybudowanych kanałów 
technologicznych 

km UM 2,00 1,84 1,44 2,78 

Długość zmodernizowanych kanałów 
technologicznych 

km UM 0,00 0,00 0,00 0,00 

Długość sieci Internetu 
szerokopasmowego 

km UM 43,00 43,00 43,00 43,00 

 
Wskaźniki ilościowe dla powyższego zadania strategicznego wykazały m.in., iż łącznie w latach 2015-
2018 wybudowano ponad 8 km kanałów technologicznych w różnych rejonach miasta Puławy. 
 
 

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. 

2015

• Ceglana, Zabłockiego (odc. Ceglana – Powstańców Listopadowych), Opanii, 
Krasińskiego, Krasickiego (odc. Woronicza-Naruszewicza), Szwedzka łącznie                  
z drogami wewnętrznymi

2016

• Saperów Kaniowskich, Kochanowskiego (odc. Reja – Sienkiewicza), 
Gdańskiej, Koźmiana, Norwida z drogami wewnętrznymi, Skowieszyńska 
(odc. Ogrodowa – Sosnowa)

2017

• Zdebika (odc. od Sosnowej do Kołodzieja), Spacerowa, Gościńczyk,               
6 Sierpnia (odc. Piłsudskiego do Pustej), droga dojazdowa KD1

2018

• Filtrowa, Górna (odc. Jednacza do granicy miasta), Malinowa, Romantyczna, 
Pogodna, Cicha, Trembeckiego (odc. Norblina - Woronicza), Zdebika (odc. 
Kołodzieja - Opani), Tęczowa, Irysowa
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Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły   
 
W latach 2015-2018, 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.  

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 Razem 

Połączenia wodociągowe 
do budynków 

mieszkalnych w 
"Aglomeracji Puławskiej" 

szt. MPWiK 97 459 102 102 760 

Połączenia kanalizacyjne 
do budynków 

mieszkalnych w 
"Aglomeracji Puławskiej" 

szt. MPWiK 431 523 89 92 1 135 

Długość sieci 
wodociągowej w 

"Aglomeracji Puławskiej" 
km MPWiK 2,02 24,48 1,2 5,6 33,30 

Długość sieci kanalizacyjnej 
w "Aglomeracji 

Puławskiej" 
km MPWiK 31,50 13,88 1,1 4,5 50,98 

Odsetek ludności 
korzystającej z sieci 

wodociągowej w 
"Aglomeracji Puławskiej" 

% MPWiK 96,90 99,00 99,00 99,00  

Odsetek ludności 
korzystającej z kanalizacji 

w "Aglomeracji 
Puławskiej" 

% MPWiK 95,70 96,50 96,50 96,50  

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. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna realizowana jest w sposób ciągły 
w miarę zgłaszanych potrzeb. 
 
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   
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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.  

W dniu 29 maja 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. 
„Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla 
RIPOK” – wartość dofinansowania dot. ZUK Sp. z o.o. ponad 11,7 mln zł. Umowa jest finansowana  
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 i realizowana 
jest przy współudziale siedmiu partnerów. Umowa przewiduje realizację następujących działań: 

1. Budowa pryzmowej kompostowni odpadów zielonych w formie utwardzonego placu wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą. 

2. Rekultywacja części istniejącego pola załadowania osadów pościekowych. 
W uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą RPO WL 2014-2020, Spółka zastąpiła działania określone                         
w punktach 1 i 2 poniżej wymienionymi zadaniami: 

1) Doposażenie istniejącej instalacji do kompostowania i stabilizacji w ZUOK – dostawa                           
i montaż mobilnej prasy ślimakowej; 

2) Zakup i dostawa kruszarki udarowej i dwupokładowego przesiewacza klasyfikującego; 
3) Zakup i dostawa samochodu ciężarowego z zabudową hakową wraz z przyczepą, 

wyposażonego w żuraw hydrauliczny HDS z chwytakiem wielułupinowym do obsługi 
kompostowni i sortowni odpadów; 

4) Zestaw i dostawa zestawu antyodorowego; 
5) Zestaw i dostawa podnośnika koszowego; 
6) Zakup i dostawa ładowarki kołowej przegubowej o masie eksploatacyjnej min. 24 t. – 

REALIZACJA ZAPLANOWANA JEST NA lata 2019-2020.  

3. Rekultywacja istniejącej niecki składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
(na działkach 4,8,9). 

4.  Zakup i dostawa maszyn i urządzeń:  
o rozrywarki do worków z osprzętem, 
o prasokontenerów  – ZREALIZOWANO 2019, 
o rozdrabniacza do odpadów wielkogabarytowych – ZREALIZOWANO 2017, 
o wózków widłowych  – ZREALIZOWANO 2018, 
o ładowarek teleskopowych i przegubowej – ZREALIZOWANO 2018/2019, 
o separatora balistycznego/POWIETRZNY,  
o koparek przeładunkowej i gąsienicowej - ZREALIZOWANO 2019, 
o samochodów hakowych – ZREALIZOWANO 2019. 

 

W dniu 29 grudnia 2017 r. został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Puławach przy ul. Dęblińskiej”. Wartość projektu to 2,4 mln zł, a wartość 
dofinansowania to ponad 800 tys. - umowa została zawarta w dniu 5 lipca 2019 r. Termin zakończenia 
realizacji projektu 31 grudnia 2020 r.  
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Rozpoczęto nowe działanie strategiczne pn. „Budowa instalacji odzysku energii z frakcji energetycznej 
odpadów w Puławach”. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w roku 2017 zlecił aktualizację Raportu 
Oddziaływania na Środowisko i w styczniu 2018 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia. W chwili obecnej, z uwagi na zmiany prawa, plany inwestycyjne wszystkich 
województw zostaną ujęte w jeden krajowy plan inwestycyjny prowadzony przez Ministerstwo 
Klimatu. Jest zapewnienie, że Marszałek WL będzie wnioskował m.in. o wpisanie puławskiej instalacji 
do planu inwestycyjnego. Lista Ministerstwa ma powstać w II kwartale 2020 r. i do tej pory decyzja  
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia nie będzie mogła być wydana. Należy mieć 
nadzieję na pomyślne dla naszego miasta zapisy Krajowego Planu Inwestycyjnego i uzyskanie  
w połowie 2020 r „decyzji środowiskowej”. Kolejnymi etapami będzie zlecenie projektu, ustalenie 
sposobu finansowania, uzyskanie pozwolenia na budowę i fizyczna realizacja przedsięwzięcia. 
Optymistyczny termin uzyskania pozwolenia zintegrowanego i pozwolenia na użytkowanie to przełom 
roku 2023/2024. Realizacja tego projektu umożliwi 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. 

Wdrożenie powyższych projektów umożliwi w przyszłości zahamowanie wzrostu cen na 
zagospodarowanie odpadów, przy sukcesywnie rosnących stawkach tzw. opłaty marszałkowskiej (lata 
2015–2017 - 120,76 zł, rok 2018 – 140 zł) wnoszonej za deponowanie odpadów na składowisku, 
rozwiąże bieżący problem związany z budową nowych składowisk, a także umożliwi odzysk ciepła 
systemowego dla miasta.  

Poniżej wskaźniki dla powyższego zadania strategicznego: 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

Liczba przeprowadzonych wśród 
mieszkańców akcji edukacyjnych w 
zakresie zagospodarowania odpadów 

szt. UM 14 12 13 14 

Procent odzysku surowców wtórnych % ZUK 12,90 11,94 15,65 16,15 

W zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi prowadzone były  kampanie 
informacyjno-edukacyjne obejmujące 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.  
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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 2016 r. 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.   

Wskaźniki ilościowe dla zadania strategicznego I.3.3. przedstawia poniższa tabela:                                                                       

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

Zużycie energii elektrycznej 
dla m. Puławy 

MWh PGE 80 167,30 80 586,04 81 458,40  81 354,11 

Zużycie energii elektrycznej  
w gospodarstwach domowym 

MWh BDL 26 770,44 26 528,05 26 768,63 26 607,38 

Zużycie energii cieplnej GJ OPEC  563 923,77 599 584,09  615 587,52 595 063,92 

Zużycie gazu tys.m3 PGNiG  4 778,90 4 823,30 5 388,2 5 004,8 

Udział produkcji energii  
z odnawialnych źródeł 

% OPEC 6,70 6,80 7,86 8,0 
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Od roku 2015 zużycie energii cieplnej wykazuje tendencję wzrostową. W roku 2018  nastąpił wzrost  
o ponad 5% w stosunku do roku . 

 

Od roku 2015 zużycie gazu również wykazuje tendencję wzrostową. W roku 2018 ten wzrost oscyluje 
blisko 5% w stosunku do roku bazowego. 

Wskaźnik dotyczący procentowego udziału produkcji energii z odnawialnych źródeł w Puławach w roku 
2018 pokazuje niewielki wzrost o 1,3 % w stosunku do roku 2015. 

Poprawie jakości powietrza służyć będą inwestycje w zakup dla mieszkańców paneli fotowoltaicznych, 
kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę, na co w 2018 roku pozyskane zostało dofinansowanie 
unijne. Projekt pn. "Odnawialne źródła energii w mieście Puławy" współfinansowany będzie ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna 
środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. 
 
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  2015-2018 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, bezpieczne usuwanie azbestu. W tym celu, zorganizowano 
konkursy i olimpiady ekologiczne, Eco-warsztaty w przedszkolach, happeningi, wystawy (Eco-dom) 
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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. o oszczędzaniu wody, energii elektrycznej, sprzątaniu po psach, promocji ekologicznych 
środków transportu) w lokalnych mediach oraz Internecie, zakupiono ekologiczne gadżety oraz torby 
ekologiczne.   

Dla zadania strategicznego I.3.4. wyznaczone zostały poniższe wskaźniki ilościowe: 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

Liczba kampanii w zakresie 
edukacji ekologicznej 

szt. UM 13 15 16 13 

Nakłady na edukację ekologiczną PLN UM 84 751 110 682 147 801 166 662 

Nakłady na edukację ekologiczną 
na mieszkańca 

PLN / os. UM 1,76 2,32 3,12 3,55 

liczba mieszkańców os. UM 48 065 47 698 47 382 47 012 

 

 

Łącznie w latach 2015-2018 wydatkowano na edukację ekologiczną mieszkańców Puław kwotę                           
w wysokości 509 896 zł.  W roku 2018 wydatkowano w tym zakresie blisko dwa razy więcej niż w roku 
2015, przy jednoczesnej takiej samej liczbie przeprowadzonych kampanii edukacyjnych. 
 
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 latach 2015-2018 zrealizowano we współpracy z placówkami oświatowymi i  organizacjami 
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pozarządowymi szereg działań z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej ochrony środowiska, w tym 
ochrony powietrza, wody oraz prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Zadanie  
z zakresu edukacji ekologicznej najmłodszych mieszkańców Puław prowadzone było we współpracy  
z partnerem społecznym - Stowarzyszeniem "Przeszłość-Przyszłości". Kampania edukacyjna miała na 
celu poszerzenie wiedzy na temat ekologii oraz promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci  
i młodzieży i objęła m.in. organizację warsztatów promujących ekologiczny styl życia, lekcji 
tematycznych, quizów, konkursów z nagrodami, quizów i olimpiad ekologicznych. Zorganizowano akcję 
pn. „Sprzątanie Puław", podczas której uczniowie mieli możliwość kształtowania postaw 
odpowiedzialności za otaczające środowisko. We współpracy z lokalną placówką handlową 
promowano działania mające na celu poprawę jakości powietrza. Ze względu na ilość organizacji 
pożytku publicznego działających w zakresie pomocy zwierzętom, zdecydowano o zmianie organizacji 
dokarmiania wolnożyjących kotów w mieście, polegającej na podjęciu  współpracy ze indywidualnymi 
osobami - społecznymi opiekunami wolnożyjących kotów. 

Dla powyższego zadania strategicznego wyznaczono jeden wskaźnik ilościowy: 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

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

szt. UM 3 3 4 4 

Liczba inicjatyw z partnerami społecznymi podejmowanych przez Miasto w zakresie ochrony 
środowiska utrzymuje się na podobnym poziomie w całym monitorowanym okresie. 

 

Zadanie strategiczne I.3.6.  
Ochrona przyrody i kształtowanie krajobrazu 
 
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy – 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. Wykonano  skwer przy ul. Legionu 
Puławskiego o pow. 0,3 ha oraz przebudowano zieleniec przy ul. Kochanowskiego o pow. 0,07 ha.  
W latach 2016-2017 nie wykonano typowo nowych obiektów pełniących funkcje o charakterze 
estetycznym czy rekreacyjno-wypoczynkowym. W roku 2018,  w różnych częściach miasta utworzono  
3 nowe tereny zielone zagospodarowane na cele rekreacyjne i środowiskowe. Zrewitalizowany został 
skwer przy ul. Gdańskiej  o pow.  562 m2. Na skwerze posadzono krzewy iglaste, byliny, rośliny 
cebulowe w ogólnej ilości 4 730 szt., urządzono trawniki, wykonano alejki o nawierzchni naturalnej, 
wybudowano oświetlenie. Skwer wyposażono w domki dla owadów, ławki, kosze na śmieci, kwietniki 
uliczne.   
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      Wykonano  również skwery: przy ul. 
Wróblewskiego/Prusa o pow. 2168 m2 oraz 
zieleniec przy ZSO nr 2. Urządzono trawniki, 
łąkę kwietną, posadzono 23 drzewa oraz 
trawy, byliny  i pnącza w ogólnej ilości 2 700 
szt.  

Uporządkowano zdegradowany obszar  Błoni 
Miejskich – powstał nowy park rekreacyjno-
wypoczynkowy o pow. 4 ha, na którym 
zagospodarowana zieleń zajmuje powierzchnię 
3,3 ha. Urządzono trawniki, łąki kwietne oraz 

nasadzenia drzew, krzewów, bylin i traw w ilości        
ogólnej 25 tys. szt.  

Ponadto, udzielono dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony przyrody, w ramach której Instytut 
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – PIB wykonał zadanie „Prace konserwatorskie –                     
w Puławach”. 

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. 

Poniżej wskaźniki ilościowe dla powyższego zadania strategicznego: 
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Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

Liczba odnowionych parków, skwerów, 
zieleńców 

szt. UM 0 0 0 1 

Liczba nowych parków, skwerów, 
zieleńców 

szt. UM 3 0 0 3 

Liczba pomników przyrody szt. UM 27 22 22 22 

Powierzchnia obszarów prawnie 
chronionych 

ha UM 2 139,12 2 139,12 2 139,12 2 139,12 

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

szt. UM 51 16 26 32 

 
W pierwszej połowie 2015 r. 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, Promocji i Komunikacji Społecznej, 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Muzeum Czartoryskich. 
 
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły   
 
Zespół pałacowo-parkowy jest najcenniejszym zasobem historyczno-kulturowym Puław, którego 
rewaloryzację w miarę posiadanych środków własnych oraz pozyskanych innych źródeł realizuje 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy. W latach 2015-2018 
wykonane zostały następujące prace: 

Rewaloryzacja dziedzińca osady pałacowo-parkowej (wymiana nawierzchni jezdni i chodników, 
odwodnienie oraz modernizację i rozbudowa oświetlenia terenu) 

Remont części środkowej lewego skrzydła pałacu na potrzeby nowo utworzonego Zakładu 
Biogospodarki i Analiz Systemowych 

Przebudowa części pomieszczeń pałacu ks. Czartoryskich w Puławach dla potrzeb Puławskiej Szkoły 
Tańca (zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych Puławskiej Szkoły Tańca 
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refundowanych przez IUNG-PIB w czynszu przez kolejne lata, zgodnie z zawartą umowa pomiędzy 
stronami) 

Rewitalizacja zieleni w parku na terenie Zespołu Rezydencyjnego Czartoryskich  

Prace remontowe oraz konserwatorskie na terenie Zespołu Rezydencyjnego Czartoryskich 
(naprawa muru przy Pałacu Marynki, remont Sali Kolumnowej Pałacu dla Puławskiego Oddziału 
Centralnej Biblioteki Rolniczej, termomodernizacja budynku warsztatowego) 

 
Muzeum Czartoryskich w Puławach przybliża mieszkańcom i turystom historię dziedzictwa 
kulturowego.  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 udostępniało również zwiedzającym budowle 
znajdujące się na terenie parku - Dom Gotycki,  Świątynię Sybilli oraz Domek Aleksandryjski. 
W latach 2015-2018 Muzeum wykorzystało następujące formy upowszechniania kultury: 

Wystawy: „Głośnych Puław siostra cicha...” Tajemnice ogrodu w Parchatce czy Stanisław Bawolski 
i jego puławski park w fotografii z lat 1952 – 1962 

Rekonstrukcje historyczne, wykłady, lekcje heraldyki, pogadanki, prelekcje oraz audycje radiowe 
dotyczące historii rodziny Czartoryskich i muzealnictwa w ramach programu Rozmowy o historii: 
„XX. Czartoryscy – historia rodu”, „Dziewiętnastowieczne muzeum Izabeli Czartoryskiej”, 
„Mecenat XX. Czartoryskich w Puławach”, „Drogi do niepodległości” (4 audycje) z udziałem 
Grażyny Bartnik 

Cykl programów radiowych w Radiu Puławy24 z zakresu historii Puław z udziałem pana Zbigniewa 
Kiełba w programach „Rozmowy o historii” i „Porozmawiajmy o historii”: „Legionistów puławskich 
drogi do wolności”, „Płk Anatol Sienkiewicz – żołnierz trzech armii”, „Powstaniec i malarz 
Aleksander Gierymski”, „Nauczyciel, żołnierz, społecznik – Władysław Dobrosielski”, „Franciszek 
Pałka i Tajna Organizacja Nauczycielska”, „O puławskim krzyżu 2. Pułku Saperów Kaniowskich”, 
„Wiernym Ojczyźnie”, 

Zaduszki Historyczne 2017 i 2018 

Wycieczki edukacyjne zorganizowane we współpracy z Urzędem Miasta i Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku dotyczące 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w ujęciu lokalnym 

Spacer historyczny ,,Puławskie ślady niepodległości” połączony z uczniowskim marszem 
niepodległości zorganizowany we współpracy z Urzędem Miasta 

Radio Puławy 24 – audycja „Puławy w walce o niepodległość od ks. Czartoryskich do 1918 r.”. 

Muzeum wprowadziło również elementy edukacji historycznej wśród dzieci i młodzieży, m.in. takie jak: 
lekcje muzealne i lekcje historii regionu. 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

Nakłady poniesione na 
rewaloryzację zespołu 
pałacowo-parkowego 

PLN UM 561 013,59 337 601,10 - 314 346,87 
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Liczba zwiedzających zespół 
pałacowo-parkowy - Muzeum 
Czartoryskich 

os. IUNG 19 803 25 822 26 077 34 194 

 

 
 
Liczba zwiedzających Muzeum Czartoryskich w Puławach systematycznie wzrasta z niespełna 20 tyś.  
w roku 2015 do ponad 34 tyś. w roku 2018. 

Z pewnością dużym wyzwaniem w kolejnych latach będzie z jednej strony zahamowanie degradacji 
substancji zabytkowej poprzez zachowanie wartościowych zasobów dziedzictwa kulturowego  
w mieście, zaś z drugiej strony odpowiednia ekspozycja i promocja najcenniejszych zabytków, która 
wpływa na kształtowanie atrakcyjnego wizerunku Puław. 
 
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, Promocji i Komunikacji Społecznej 
 
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły   
 
Działania rewaloryzacyjne są koordynowane na podstawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 
dla Miasta Puławy. W latach 2015-2018 wykonano: 

Rewitalizację zieleni w parku na terenie Zespołu Rezydencyjnego Czartoryskich - 99 942,41 zł,  
w tym dofinansowanie z budżetu Miasta Puławy w wysokości 69 835,50 zł  

Remont zabytkowego ołtarza głównego w kościele pw. św. Józefa - 150 000 zł 

Przebudowa i renowacja dzwonnicy przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP - 337 000 zł, w tym                     
80 000 zł dofinansowano z budżetu Miasta Puławy 
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Remont zabytkowego muru wokół kościoła pw. św. Józefa we Włostowicach z umieszczonymi  
w nim pamiątkowymi tablicami nagrobnymi z XVIII i XIX w. – 339 763,37 zł, w tym dofinansowano 
z budżetu gminy Miasto Puławy 80 000 zł 

Prace remontowe oraz konserwatorskie na terenie Zespołu Rezydencyjnego Czartoryskich: 
 naprawa muru przy Pałacu Marynki – 8 490,61 zł (środki własne IUNG-PIB; 
 remont Sali Kolumnowej Pałacu dla Puławskiego Oddziału Centralnej Biblioteki Rolniczej -                        

184 500 zł (dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) 
 termomodernizacja budynku warsztatowego - 21 413,85 zł (środki własne IUNG-PIB) 

Opracowanie dokumentacji na renowację budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach -                         
6 000 zł (Starostwo Powiatowe w Puławach) 

Opracowanie dokumentacji na termorenowację budynku przy al. Królewskiej 3 - 23 000 zł 
(Starostwo Powiatowe w Puławach) 

Remont alejek na Cmentarzu Włostowickim w Puławach (II etap prac) realizowany przez Parafię 
pw. św. Józefa w Puławach - dotacja w wysokości 30 000 zł 

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 

Konserwacja zabytkowych ikon w cerkwi pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny  
w Puławach realizowana przez Parafię prawosławną pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny 
w Puławach - dotacja 3 000 zł 

 
Grupa wskaźników dla zadania I.4.2. przedstawia liczbę  zrewaloryzowanych obiektów oraz wielkość 
nakładów poniesionych na rewaloryzację zabytków: 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

Liczba zrewaloryzowanych 
zabytków ujętych w Gminnym 
Programie Opieki nad Zabytkami 
dla Miasta Puławy 

szt. UM 5 4 1 7 

Nakłady poniesione na 
rewaloryzację zabytków ujętych w 
Gminnym Programie Opieki nad 
Zabytkami dla Miasta Puławy 

PLN UM 834 014 557 701 6 000 1 164 110 

 
 

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, Promocji i Komunikacji Społecznej 
 
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły   
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Sprawozdanie z realizacji tego zadania podzielone zostało na promocję miasta oraz promocję 
gospodarczą. 

Promocja miasta obejmowała szereg działań promocyjnych mających na celu kształtowanie  
i utrwalanie pozytywnego wizerunku Puław zgodnie z założeniami Strategii Promocji Miasta. 
Realizowane imprezy promocyjne organizowane były z myślą o mieszkańcach Puław oraz turystach 
odwiedzających miasto. 

Imprezy organizowane w ramach promocji miasta oraz promocji turystycznej w poszczególnych latach: 

2015 

Festiwal Artywacje – 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) 

Puławski Festiwal Muzyczny „Wszystkie Strony Świata” - ma już swoją renomę i stanowi mocny 
akcent na muzycznej mapie Polski 

Kampania promocyjna Puław w Programie 2 Polskiego Radia 

Inne: Puławskie Kino Samochodowe, Rajd Nadwiślański, Rajd Pojazdów Zabytkowych 

2016 

Jubileusz - 110 lat nadania Puławom praw miejskich - logo 110-lecia pojawiło się na 
okolicznościowych publikacjach, elementach wizerunkowych, jak również na materiałach 
promocyjnych przygotowanych z tej okazji. 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. 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 
Na zakończenie Majówki mieszkańcy zostali poczęstowani tortem jubileuszowym. Ważnym 
elementem „Majówki na 110!” było otwarcie wystawy plenerowej pt. „To nasze Puławy” 

Światowe Dni Młodzieży, w ramach których zorganizowano Biesiadę Międzynarodową 

Otwarcie miejskiego lodowiska połączone z organizacją miejskich mikołajek 

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 

2017 

Rok Rzeki Wisły - stworzono całoroczny program obchodów we współpracy z jednostkami 
organizacyjnymi oraz instytucjami kultury. Powstała wystawa fotograficzna, dostępna dla 
odwiedzających na bulwarze Mariny Puławy. Fotografie przedstawiały m.in. zdjęcia wykonane 
przez mieszkańców miasta, które ukazały się w kalendarzu planszowym na 2017 rok. W ramach 
Roku Rzeki Wisły Puławy promowały się w audycji cyklicznej „Wisła lubelska” realizowanej przez 
Telewizję Polską 
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Rok Świętego Brata Alberta - 2017 rok został ogłoszony przez Senat i Konferencję Episkopatu Polski 
Rokiem Świętego Brata Alberta, który od 1999 roku jest patronem Puław. Z tej okazji nasze miasto 
przyłączyło się do wsparcia Ekumenicznej Pieszej Międzynarodowej Pielgrzymki szlakiem Świętego 
Brata Alberta i Klasztorów Bazyliańskich z Werchraty do Lwowa. W pielgrzymce wzięły udział grupy 
artystyczne Zespołu Pieśni i Tańca „Powiśle” oraz Zespołu Tanecznego „Etiuda”. Wykonano film pt.  
„Św. Brat Albert – Patron miasta Puławy”. W Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła 
się konferencja "Ten jest dobry, kto chce być dobry" z udziałem Szymona Hołowni i dr Ireneusza 
Siudema 

Koncert w ramach projektu Drivealone „Nowsza Aleksandria” rozpoczętego w poprzednim roku  
w porozumieniu z miastem Jarocin 

Kampania „Puławy na weekend” – wykonany został projekt billboardu, który był eksponowany przy 
trasie Warszawa – Puławy w Kołbieli 

Wyprodukowano mapę z planem miasta dostępną dla turystów min. w Centrum Informacji 
Turystycznej, zaktualizowano plan miasta, który został umieszczony w gablocie przy Placu Chopina, 
opłacono także hosting wirtualnego spaceru 

Inne: reklama Puław w wydawnictwie targowym „Turystyka i wypoczynek w Polsce” na targi 
turystyczne w Gdańsku, Warszawie i Niemczech, w magazynie VIP, w Gazecie Wyborczej w dodatku 
„Dobre Lubelskie” oraz w dodatku ogólnopolskim „Lubelskie dobry kierunek”, na portalu Onet,  
a także podczas meczu spotkania ligowego piłki nożnej transmitowanego przez TVP3 

2018 

Całoroczny programu obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę - zrealizowano 
szereg wydarzeń związanych z tą rocznicą: 2 maja podczas Dnia Flagi rozdano mieszkańcom biało-
czerwone flagi, 3 maja na Placu Fryderyka Chopina odbył się pokaz filmu „Pan Tadeusz” z muzyką 
na żywo, wykonywaną przez kompozytora i performera muzycznego – Marcina Pukaluka.  
23 czerwca na dziedzińcu Pałacu Marynki odbył się koncert plenerowy z okazji 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Silesian Art Collective  
z gościnnym udziałem Stanisława Soyki 

Wystawa „Władysław Szczypa i jego bój o niepodległą” powstała w ramach wydarzenia „Wiernym 
Ojczyźnie”, które odbyło się 9 września w Muzeum Czartoryskich w Puławach. Wydarzenie było 
hołdem dla walczących o niepodległość naszej Ojczyzny w 155. rocznicę wybuchu powstania 
styczniowego i 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wystawa była dostępna  
w Domku Aleksandryjskim 

Od 29 września do końca października na Skwerze Niepodległości można było oglądać wystawę 
Instytutu Pamięci Narodowej "Ojcowie Niepodległości", składającą się z 10 wolnostojących 
ekspozytorów trzyplanszowych. Wśród bohaterów wystawy byli artyści, dyplomaci, żołnierze 
i politycy, a także działacze społeczni 

Podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 na Placu Chopina stworzono strefę kibica dla 
mieszkańców miasta. Dla puławian wyświetlono trzy mecze, w których brała udział reprezentacja 
naszego kraju a także mecz finałowy 

Kampania na ekranach multimedialnych w Metrze Warszawskim - Projekty na ekrany wykonał 
znany i ceniony grafik Dawid Ryski, projekty wykorzystywane są w kolejnych projektach 
promocyjnych 

Rajd Nadwiślański cieszący się dużym uznaniem mieszkańców i turystów 
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Inne: roczna obecność na portalu ONET.PL  artykułu promocyjnego, wykonano mapki  
z turystycznym planem miasta dystrybuowane w Centrum Informacji Turystycznej, roczny hosting 
wirtualnego spaceru na portalu zwiedzajlubelskie.pl, artykuły promujące Puławy ukazały się min. 
w: dodatku ogólnopolskim do „Gazety Wyborczej” – „Odkryj lubelskie”; „Kurierze lubelskim”  
w ramach kampanii „Gmina na 6”; magazynie „Na przejazd”, który jest skierowany do pasażerów 
kolei regionalnych w nakładzie 35 tysięcy egzemplarzy. W centrum Warszawy przy 
reprezentacyjnym Krakowskim Przedmieściu, Puławy widniały na wystawie w ramach projektu 
„Polska Naj – Najciekawsze Wydarzenia w Polskich Miastach 2018” turyści z kraju, jak i całego 
świata spacerujący po stolicy, mieli okazję zapoznać się z ofertą turystyczną naszego miasta. 7 lipca 
nasze miasto odwiedził zespół redakcyjny „Lata z Radiem”, który przybliżył Puławy swoim 
słuchaczom. Wejścia antenowe były realizowane „na żywo”, a w ich trakcie redaktorzy rozmawiali 
z zaproszonymi gośćmi, reprezentującymi kulturę, sport, turystykę i działalność społeczną. Audycja 
nadawana była ze Skweru Niepodległości przy Centrum Informacji Turystycznej. Umieszczono 
teksty promujące miasto w broszurze do wystawy Kazimierza Kotlińskiego w Galerii Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej w Lublinie a także w katalogu podczas Naukowej Konferencji Pszczelniczej 

Ważnym i cieszącym się dużym zainteresowaniem elementem upowszechniania turystyki w latach 
2017-2018 była kampania „Niceplace” polegająca na promowaniu oferty turystycznej Puław na 
stojakach w kilkudziesięciu miejscach na terenie województwa lubelskiego (m.in. w hotelach, centrach 
turystycznych, ośrodkach turystycznych). Ponadto, materiały promocyjne miasta i publikacje były 
dystrybuowane przez Lokalną Organizację Turystyczną „Kraina Lessowych Wąwozów” podczas targów 
i konferencji krajowych oraz przez Centrum Informacji Turystycznej w Puławach w ramach codziennej 
działalności.  

W ramach promocji gospodarczej i inwestycyjnej miasta realizowano działania mające na celu 
przedstawienie oferty inwestycyjnej miasta oraz zachęcenie przedsiębiorców do wykorzystania 
potencjału gospodarczego Puław.  

Informacje dotyczące postrzegania miasta przez przedsiębiorców uzyskiwane były 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 2016 r. 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 
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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. 

W roku 2016 realizowana była kampania „Puławy dobre miejsce na start. Inkubator sukcesu”. Puławy 
otrzymały nagrodę w konkursie z okazji 25-lecia transformacji w kategorii „Przestrzeń dostępna” tj. 
kampanię reklamową polegającą na prezentacji Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, 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.  

W roku 2018 wydano ulotkę w języku polskim i angielskim dedykowaną przedsiębiorcom, prezentującą 
potencjał gospodarczy Puław oraz ofertę okołobiznesową dostępną w naszym mieście, m.in. 
Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, platform startowych „Wschodni Akcelerator 
Biznesu”, informacje o Fundacji Puławskie Centrum Przedsiębiorczości, a także o gminnym 
instrumencie wsparcia rozwoju nowych inwestycji na terenie miasta w formie zwolnień z podatku od 
nieruchomości. Ulotka posłuży także, jako materiał promocyjny na targach i forach gospodarczych.  Aby 
zebrać informacje z najważniejszych obszarów funkcjonowania miasta  tj. edukacja, pomoc społeczna, 
transport zbiorowy czy ochrona środowiska, a także przedstawić mieszkańcom założenia do budżetu 
oraz najważniejsze planowane inwestycje, wydano ulotkę informacyjną, którą dostarczono do każdego 
gospodarstwa domowego w Puławach. 

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. 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

Liczba działań promujących Puławy 
skierowanych do turystów 

szt. UM 5 8 14 18 

Liczba działań promujących Puławy 
skierowanych do przedsiębiorców 

szt. UM 103 13 2 2 

 
Zadanie strategiczne I.5.2.  
Rozwój współpracy międzygminnej i zagranicznej Miasta Puławy 
 
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy – Wydział Kultury,  Promocji i Komunikacji Społecznej, 
Wydział Rozwoju Miasta 
 
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. 
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Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

Liczba inicjatyw z innymi samorządami  szt. UM 3 3 3 3 

Liczba inicjatyw realizowanych w ramach 
MOF 

szt. UM 3 3 3 3 

Liczba inicjatyw realizowanych we 
współpracy  
z zagranicznymi partnerami 

szt. UM 8 5 5 7 

W ramach zadań z zakresu rozwijania współpracy zagranicznej w latach 2015-2018 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. W roku 2017 
zorganizowano wizytę studyjną delegacji z Bojarki w Puławach. Podczas wizyty odbyły się spotkania  
w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o., Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji 
„Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. oraz Zarządzie Dróg Miejskich. Przedstawiono także projekt 
zagospodarowania ronda w Bojarce. Zorganizowano także wyjazd na plener malarski do Nieświeża dla 
dzieci z grup artystycznych przy Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika” a także dofinansowano 
wyjazd UKS OLYMPIC z młodzieżą do Stendal. W roku 2018 do Puław przyjechała delegacja naukowa  
z portugalskiego Castelo Branco, która uczestniczyła w 55. Naukowej Konferencji Pszczelarzy oraz 
delegacja z instytucji kultury z białoruskiego Nieświeża, która wzięła udział w organizowanym przez 
Bibliotekę Miejską „Festiwalu Książki”. Malarz-artysta z Puław uczestniczył w plenerze malarskim  
w Stendal w Niemczech, gdzie promował nasze miasto. Delegacja  z Puław pojechała do Stendal, aby 
podsumować plener malarski i zapoznać się z efektami prac puławskiego artysty. Delegacja z Puław 
uczestniczyła w Święcie Gigantów we francuskim Douai, a celem wizyty było opracowanie wstępnego 
scenariusza wydarzenia kulturalnego organizowanego przez miasta partnerskie Douai i Puławy.  

Prowadzone są działania w zakresie ścisłej współpracy  zmierzającej do rozwoju gospodarczego                            
i społecznego  utworzonego  Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy. Zgodnie z  zawartą 
umową 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”.  Przedsięwzięcie jest  połączeniem 
realizacji czterech dużych n/w projektów: 

 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. 

 Głęboka Termomodernizacja budynku Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” - 
wykonanie głębokiej termomodernizacji budynku POK „Dom Chemika” mającej na celu 
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poprawę efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej. Projekt 
będzie finansowany ze środków własnych Miasta Puławy i z EFRR RPO WL działanie 5.2. 

 Przebudowa budynku POK „Dom Chemika” dla potrzeb powstania mediateki - 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. 

 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 2016 r. rozpoczęto realizację projektu pn. „Utworzenie ośrodków wsparcia 
dla osób starszych i niepełnosprawnych w kryzysie na terenie Miejskiego Obszaru  Funkcjonalnego  
Miasta Puławy” przez Miasto Puławy, gminę Końskowola i gminę Żyrzyn.  

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 należy do Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Samorządów EUROREGION BUG 
oraz Związku Miast Nadwiślańskich.  
 

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 Rozwoju Miasta 
 
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły   
 
W latach 2015–2018 współpracując z Puławską Izbą Gospodarczą przekazywano informacje 
dotyczące: 

 postępowań przetargowych ogłaszanych przez Miasto Puławy,  
 nowo rejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie gminy,  
 konferencji, targów, wyjazdów studyjnych, projektów unijnych wspierających rozwój 

przedsiębiorczości.  
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 Corocznie w IV kwartale odbywało 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 wchodził Wiceprezydent Miasta Puławy oraz 
przedstawiciele organizacji okołobiznesowych i przedstawiciele 10  
największych przedsiębiorstw z  terenu Miasta Puławy.  

W miesiącu wrześniu 2019 r. Prezydent Miasta powołał Puławską Radę 
Gospodarczą przy Prezydencie Miasta Puławy. Skład Puławskiej Rady Gospodarczej przy 

Prezydencie Miasta Puławy tworzy: od 20 do 25 osób. Rada jest uprawniona do wyrażania opinii oraz 
do podejmowania inicjatyw w sprawach dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, 
szczególnie w kwestii prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Rada reprezentuje 
środowisko przedsiębiorców działających na terenie Puławy i stanowi forum dyskusji nad 
najważniejszymi tematami gospodarczymi dotyczącymi miasta i regionu. Spotkania  Rady z 
Prezydentem Miasta Puławy będą odbywały się  regularnie, co najmniej raz na pół roku. Członkiem 
Rady może zostać osoba fizyczna, rozpoznawalna w środowisku biznesowym Miasta Puławy, będąca 
reprezentantem znaczącego pracodawcy na terenie miasta lub odznaczająca się istotnymi 
osiągnięciami gospodarczymi oraz kierująca się w swej działalności zasadami uczciwości i społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Członkiem Rady mogą zostać również przedstawiciele instytucji otoczenia 
biznesu, przedstawiciele puławskiego środowiska naukowego, izb i zrzeszeń przedsiębiorców, 
Puławskiego Parku Naukowo–Technologicznego oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Puławy. Pierwsze 
posiedzenie planowane jest w IV kwartale 2019 r. 

Poniżej wskaźniki ilościowe dla tego zadania strategicznego: 
 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

Liczba inicjatyw we współpracy ze 
środowiskiem przedsiębiorców 
mających na celu poprawę warunków 
dla rozwoju przedsiębiorczości 

szt. UM 1 0 0 0 

Liczba spotkań samorządu z 
przedstawicielami środowiska 
przedsiębiorców 

szt. UM 1 1 1 1 

W latach 2015-2018 utrzymywane było niezmiennie jedno spotkanie samorządu z przedstawicielami 
środowiska przedsiębiorców.  

 
Zadanie strategiczne II.1.2.  
Wspieranie lokalnych instytucji otoczenia biznesu i rozwijanie instrumentów 
wspierania przedsiębiorców 
 
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Rozwoju Miasta, Puławski Park Naukowo-
Technologiczny Sp. z o.o. 
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Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły   
 
W latach 2015-2018 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. 

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. Udzielone 
poręczenia dotyczyły kredytów inwestycyjnych, kredytów 
obrotowych, pożyczek MŚP w poszczególnych latach: 
 2015 -  łącznie na kwotę 914 350 zł; 
 2016 - 11 poręczeń na łączną kwotę 1 573 200 zł; 
 2017 - 4 poręczenia na łączną kwotę 959 976,03 zł; 
 2018 - 10 poręczeń na łączną kwotę 2 181 760 zł. 

W roku 2019 Fundacja wprowadziła nowy rodzaj poręczeń tzw. poręczenia wadialne dla 
przedsiębiorców startujących w przetargach.    

W latach 2016-2018 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.  

Puławski Park Naukowo-Technologiczny zrzeszony jest w następujących klastrach: Klaster Lubelska 
Wyżyna Motoryzacyjna, Klaster Lubelska Medycyna, Wschodni Klaster Obróbki Metali i działający przy 
nim Wojewódzki Klub Racjonalizacji, Lubelski Klaster Ekoenergetyczny i Klaster Polsko-Algierski. 

Wskaźniki monitoringowe dla niniejszego zadania strategicznego przedstawia tabela: 
 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

Liczba podmiotów korzystających z usług 
informacyjno-doradczych oraz 
szkoleniowych w PPN-T 

szt. PPN-T 5 25 26 7 

Liczba podmiotów inkubowanych w PPN-T szt. PPN-T 9 2 13 6 

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

szt. UM 2 4 7 7 
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W latach 2016-2017 obserwuje się duży wzrost liczby podmiotów korzystających z usług 
informacyjnych, doradczych, szkoleniowych, w tym z pomocy w pozyskiwaniu funduszy europejskich, 
natomiast rok 2018 notuje podobny poziom do tego z roku bazowego. Dodatkowo zauważyć należy, iż 
ponad trzykrotnie wzrosła liczba inicjatyw realizowanych z podmiotami prowadzącymi działania 
związane ze wsparciem dla przedsiębiorstw. 
 
Zadanie strategiczne II.1.3.  
Wykorzystanie  walorów terenów przemysłowych zlokalizowanych w Puławach 
 
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Rozwoju Miasta 
 
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły  
 
Miasto  prowadzi aktywną politykę pozyskiwania inwestorów, obejmującą w szczególności 
udostępnianie im możliwości lokalizowania  firm na terenach przemysłowych miasta. Działania 
obejmują m.in. promowanie tych terenów oraz Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego 
położonych w atrakcyjnej lokalizacji,  w pobliżu wielkiego kombinatu nawozowo-chemicznego oraz 5 
instytutów naukowo- badawczych, jak również nowoczesna przestrzeń do prowadzenia biznesu.  

W 2015 r. Rada Miasta Puławy przyjęła dwie uchwały wspierające rozwój nowych inwestycji na terenie  
Puław:  

 Uchwała Nr X/90/15 Rady Miasta Puławy z dnia 24 czerwca 2015 r. 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, 

 Uchwała Nr X/91/15 Rady Miasta Puławy z dnia 24 czerwca 2015 r. 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/). 

Dla zadania strategicznego II.1.3 wyznaczony został poniższy wskaźnik: 
 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

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

szt. UM 10 8 9 6 



Raport o stanie realizacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. 
za okres 2015-2018  

 

 41 

Zadanie strategiczne II.1.4.  
Promocja zatrudnienia, odpowiedzialne kształtowanie rynku pracy przez 
partnerów publicznych i prywatnych 
 
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Rozwoju Miasta 
 
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły 
 

W latach 2015-2018  zdania z zakresu zatrudnienia, łagodzenia skutków 
bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, niepełnosprawnych były 
realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Puławach w ramach trzech źródeł 
finansowania: Fundusz Pracy, EFS, PFRON oraz poprzez wdrożenie następujących 
programów rynku pracy: 

Projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 
 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie puławskim" 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.2 
Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - okres realizacji: 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 

 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie puławskim” 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.2 
Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - okres realizacji: 1 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. 

 „Aktywizacja osób pozostających bez pracy powyżej 29 roku życia znajdujących się  
w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie puławskim” współfinansowany                                      
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 - okres realizacji: 1 stycznia 2017 r. do 31 
grudnia 2017 r. 

 „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się                                      
w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie puławskim" współfinansowany                                       
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 - okres realizacji: 1 stycznia 2017 r. do 31 
grudnia 2017 r. 

 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie puławskim” 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 - okres realizacji: 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. 

Programy w ramach Funduszu Pracy: 
o „Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych” - okres realizacji: 1 stycznia 

2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 
o „Program staży w placówkach ARIMR” - okres realizacji: 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.  
o „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi” - okres realizacji:  

1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 
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o Program regionalny „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w województwie lubelskim” 
realizowany w ramach partnerstwa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie - okres 
realizacji: 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

o Program regionalny „DROGI-MOSTY-RZEKI II” realizowany w ramach partnerstwa  
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie - okres realizacji: 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 
2018 r. 

o Projekt „Świadczenie działań aktywizacyjnych prowadzących do zatrudnienia osób długotrwale 
bezrobotnych z województwa lubelskiego” realizowany we współpracy z Wojewódzkim 
Urzędem Pracy w Lublinie - okres realizacji: 22 maja 2017 r. do 18 grudnia 2018 r. 

Powiatowa Rada Rynku Pracy, jako organ opiniodawczo-doradczy Starosty do spraw rynku pracy 
działający przy Powiatowym Urzędzie Pracy, składa się z przedstawicieli różnych podmiotów 
funkcjonujących w sferze publiczno-prywatnej, w większości współpracujących w ramach partnerstwa 
z PUP w Puławach. Wśród nich należy wymienić: 

• Puławska Izba Gospodarcza w Puławach, 
• Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, 
• Rada OPZZ Powiatu Puławskiego, 
• Wojewódzkie Forum Związków Zawodowych w Lublinie, 
• Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” Oddział w Puławach, 
• Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Lublinie, 
• Lubelska Izba Rolnicza, 
• Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”, jako przedstawiciel organizacji 

pozarządowych, 
• Przedstawiciele gmin Powiatu Puławskiego. 

Do zadań rady należy rozpatrywanie wniosków szkół o zaopiniowanie utworzenia nowych kierunków 
kształcenia, opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy, zmian w planie finansowym oraz 
ocena racjonalności gospodarowania nimi. 

PUP w Puławach realizował również zadania strategiczne w ramach innych partnerstw, wśród których 
można wymienić: 
 „Lubelskie partnerstwo na rzecz aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej 

sytuacji na rynku pracy” we współpracy z Lubelską Fundacją Rozwoju, 
 „Puławskie spotkania z przedsiębiorczością” we współpracy z Puławską Izbą Gospodarczą  

i Fundacją „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” w Puławach. 

Zagrożeniem dla prawidłowej realizacji zadania  w kolejnych latach może być niedostosowanie 
programów kształcenia do wymagań rynku pracy, niedobór pracowników o odpowiednich 
kwalifikacjach, niska motywacja bezrobotnych do podejmowania działań z zakresu aktywizacji 
zawodowej, problem tzw. „szarej strefy” w kontekście zatrudnienia. 

Dla powyższego zadania strategicznego pozyskano dane dla wskaźników ujętych w tabeli: 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

Liczba bezrobotnych w m. Puławy os. 
GUS, 
PUP 

1 665 1 496 1 176 1 264 
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Liczba bezrobotnych pozostających 
bez pracy dłużej niż 1 rok w m. 
Puławy 

os. PUP 893 761 571 606 

Liczba bezrobotnych w wieku 
powyżej 50 roku życia w m. Puławy 

os. PUP 386 397 288 294 

Udział bezrobotnych pozostających 
bez pracy dłużej niż 1 rok w ogóle 
bezrobotnych – Powiat Puławski 

% PUP 53,06 52,03 49,34 48,16 

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

18-24 

% 
GUS, 
PUP 

12,85 
 

11,30  
  

10,97 10,76 

25-34 30,45% 28,81 31,21 31,49 

35-44 22,52 22,26 22,53 24,92 

45-54 19,10 20,99 19,39 18,67 

55-59 9,73 11,70 11,05 9,57 

60 lat i 
więcej 

5,35 4,94 4,85 4,59 

Liczba bezrobotnych w wieku 
powyżej 50 roku życia w ogóle 
bezrobotnych – Powiat Puławski 

% PUP 22,49 24,86 23,39 23,90 

Liczba nowych programów 
aktywizacji zawodowej – Programy 
Unijne + Fundusz Pracy 

szt. 
UM, 
PUP 

7 2 2 9 

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

szt. UM 19 4 6 3 

Ogólna liczba bezrobotnych jest na dużo niższym poziomie niż w roku 2015. Rok 2017 był najlepszym, 
jeśli chodzi o liczbę bezrobotnych – tylko 1 176 osób bezrobotnych. Było ich wówczas ponad 29% mniej 
niż w roku 2015. W roku 2018 cały czas było znacznie mniej osób bezrobotnych niż w 2015 r. (o 24%), 
ale też o 7% więcej niż rok wcześniej.  
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Na wykresie przedstawiono strukturę liczby osób bezrobotnych odnosząc się do liczby ludności  
w wieku produkcyjnym. Generalnie dane pokazują w poszczególnych latach trend spadkowy do roku 
bazowego (2015). Największą grupę bezrobotnych w m. Puławy stanowią osoby między 25 a 34 rokiem 
życia. Liczby te potwierdzają tezę o trudnościach w wejściu na rynek pracy osób młodych, często bez 
doświadczenia zawodowego. 
 
 

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 
 
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły   
Miasto Puławy aktualnie jest właścicielem 6 terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 14,15 ha. 
Są to tereny zarówno niezabudowane, jak i zabudowane zlokalizowane w różnych częściach miasta,  
o przeznaczeniu przemysłowym i usługowym oraz o różnym sposobie zagospodarowania. 

W poniższej tabeli ujęto wskaźniki ilościowe dla tego zadania: 
 

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

214 169 129 136

507
431

367 398

375

333

265
315

318

314

228
236

162

175

130
121

89

74

57
58

L i czb a  b ez rob ot n y ch  w  g r u pi e  osó b  w  w i eku  p rod uk cy jn y m  
w  m .  P u ław y  (os . )

18-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60 lat i więcej
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Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

Powierzchnia nowych 
terenów inwestycyjnych 

ha UM 2 0 0 0 

Powierzchnia uzbrojonych 
terenów inwestycyjnych 

ha UM 
40,50 w tym 

własność 
gminy 16,30 

40,50 w tym 
własność 

gminy 15,15 

40,50 w tym 
własność 

gminy 14,15 

40,50 w tym 
własność 

gminy 14,15 
Odsetek powierzchni 
terenów z przeznaczeniem na 
inwestycje, dla których 
zostały uchwalone MPZP 

% UM 85,47 85,47 85,47 85,47 

Liczba nowych inwestycji 
ulokowanych na miejskich 
terenach inwestycyjnych 

szt. UM 1 1 1 0 

Liczba nowych inwestycji 
ulokowanych w obszarze 
Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej 

szt. ZA 0 0 1 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 budownictwo jednorodzinne z usługami.   

W związku z brakiem zainteresowania przedsiębiorców terenami przy ul. Sosnowej (działka 9510/2)  
zmieniono, w 2017 r., ustalenia  planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Obszar 
oznaczony w dotychczasowym planie symbolem „2US”, „3ZP”, „1UT” - tereny usług wypoczynku  
i turystyki, tereny zieleni urządzonej zmieniono na   „1U” - teren zabudowy usługowej - usługi publiczne 
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i komercyjne o charakterze: administracyjnym, 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 2015 r. 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.  W trakcie opracowania pozostaje plan miejscowy 
obejmujący tereny inwestycyjne, na których nie został on jeszcze uchwalony. 

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej dokonano w 2017 r. sprzedaży działki nr 973/1  
 przy ul. Komunalnej o pow. 0,9979 ha z przeznaczeniem terenu „42PS” – tereny pod przemysł i składy.  

Aby zachęcić inwestorów do inwestowania na działkach przy ul. Sosnowej podzielono działkę nr 9510/2 
o pow. 4,5367 ha na 6 działek o mniejszych powierzchniach. Podział terenu na mniejsze działki oraz  
przeznaczenie do sprzedaży w 2018 r. w drodze przetargu nieograniczonego  3 działek  inwestycyjnych 
tj. działki nr 9510/3 o pow.0,8059 ha, działki nr 9510/4 o pow.0,7196 ha i działki nr 9510/5 o pow. 
1,1787 ha zakończyło się niepowodzeniem. 
 
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    
 
Zadanie z zakresu marketingu gospodarczego realizowane było w ramach projektu 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.  

Działania zrealizowane w ramach powyższego projektu przedstawiono poniżej: 
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W ramach promocji oferty gospodarczej i inwestycyjnej miasta wydano także ulotkę w języku polskim  
i angielskim dedykowaną przedsiębiorcom, prezentującą potencjał gospodarczy Puław oraz ofertę 
okołobiznesową dostępną w naszym mieście, m.in. Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, 
platform startowych „Wschodni Akcelerator Biznesu”, informacje o Fundacji Puławskie Centrum 
Przedsiębiorczości oraz o gminnym instrumencie wsparcia rozwoju nowych inwestycji na terenie 
miasta w formie zwolnień z podatku od nieruchomości. Ulotka służy także jako materiał promocyjny 
na targach i forach gospodarczych.  

Wskaźniki monitoringowe dla powyższego zadania strategicznego zobrazowano poniżej: 
 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

Liczba targów i imprez 
wystawienniczych 
podczas których 
promowano 
inwestowanie na terenie 
Puław 

szt. UM 404 448 376 501 

liczba uczestników os.   21 878 22 481 17 200 16 029 
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Liczba nowych 
przedsiębiorstw 
ulokowanych na terenie 
PPN-T 

szt. PPN-T 10 8 9 6 

Liczba nowych jednostek 
naukowo-badawczych 
na terenie PPN-T 

szt. PPN-T 1 1 1 0 

 

Instytut Nowych 
Syntez Chemicznych 

– Laboratorium 
Tworzyw 

Biodegradowalnych, 
Laboratorium 

Związków 
Biologicznie 
Aktywnych 

Firma 
HUMANPROTOTYPE: 

Laboratorium 
Nowych 

Technologii 
Medycznych i 

Materiałowych 

Zakłady 
Azotowe 
„Puławy” 

S.A 

- 

 
Biorąc pod uwagę rok bazowy (2015), wyraźnie widać, iż w roku 2018 nastąpił wzrost o ponad 24%  
ilości organizowanych wydarzeń, podczas których promowano inwestowanie na terenie Puław, przy 
jednoczesnym spadku o blisko 27% ogólnej liczby osób biorących udział w tych wydarzeniach.  
 
 

Cel pośredni II.3. Rozwój innowacyjności 
 
Zadanie strategiczne II.3.1.  
Wspieranie współpracy środowiska nauki i środowiska gospodarczego 
 
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Rozwoju Miasta, Puławski Park Naukowo-
Technologiczny Sp. z o.o. 
 
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły   
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W latach 2015-2018 w ramach wspierania współpracy nauki i biznesu zorganizowano: 

 Dni Innowacji – wydarzenie skupiające przedstawicieli nauki i biznesu w jednym miejscu; 
 Spotkania poświęcone gwarancjom udzielanym ze środków Funduszu Gwarancyjnego dla 

rozwoju innowacyjności MŚP;  
 Konferencje tematyczne dedykowane: start-up, nauce i biznesowi;  
 Spotkania dla przedsiębiorców prowadzących działalność w PPN-T i zachęcanie ich do 

współpracy z innymi podmiotami. 
 
Kompleksowe wsparcie dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup będzie możliwe  
w ramach projektu „Platformy Startowe dla nowych pomysłów – Wschodni Akcelerator Biznesu”- 
indywidualne wsparcie dla innowacyjnych startupów w ramach Platform Startowych, inkubacja firm 
prowadzących działalność w PPNT. PPN-T jest liderem projektu platform startowych „Wschodni 
Akcelerator Biznesu”. Dzięki projektowi wsparcie merytoryczne i pomoc w rozwinięciu pomysłu na 
biznes otrzyma aż 220 pomysłodawców start-upów w specjalizacjach branżowych: ekologia, żywność  
i produkty rolno-spożywcze oraz ICT – technologie komunikacyjne i teleinformatyczne. Beneficjenci 
programu posiądą mechanizmy służące przekształcaniu pomysłów biznesowych w gotowe produkty, 
dostosowaniu ich do warunków rynkowych oraz opracowaniu rentownych modeli biznesowych, które 
umożliwią wejście startupu na rynek. Działania obejmą także promocję tego typu ścieżki rozwoju firm. 
Podstawowe dane dotyczące obecnego stanu realizacji projektu są następujące: celem Platformy jest 
inkubacja podmiotów poprzez rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup za pomocą 
kompleksowego programu wsparcia, służącego przekształcaniu pomysłów biznesowych w produkty, 
dostosowanie ich do warunków rynkowych według przyjętej metodologii oraz opracowanie 
rentownych modeli biznesowych, umożliwiających wejście przedsiębiorstwa typu startup na rynek. 
Głównymi obszarami specjalizacji są: IT/ICT; Ekologia; Żywność i produkty rolo – spożywcze. Wartość 
projektu: 20 061 300 zł. W pierwszej i drugiej rundzie naboru w 2019 r. złożono łącznie 320 wniosków, 
z czego 170 pomysłodawców zaproszono na I i II Panel Ekspertów. 42 pomysły zostały zakwalifikowane 
do I Rundy Inkubacji.  

Wskaźnik ilościowy dla niniejszego zadania przedstawiono poniżej: 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

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

szt. PPN-T 30 32 19 9 

Kluczowym aspektem w ramach wspierania współpracy środowiska nauki jest porozumienie                                     
z największymi jednostkami naukowymi w regionie Lubelszczyzny, jak również Szkołą Główną 
Handlową i Politechniką Warszawską. 
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Zadanie strategiczne II.3.2.  
Wykorzystanie możliwości Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego dla 
rozwoju gospodarczego Puław 
 
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy  - Wydział Rozwoju Miasta, Puławski Park Naukowo-
Technologiczny Sp. z o.o. 
 
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły   
 
Działalność Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego ukierunkowana jest przede wszystkim na 
wspieranie działalności innowacyjnej, propagowanie potencjału Parku oraz poszerzaniu współpracy  
z placówkami edukacyjnymi. Poniżej wskaźniki ilościowe dla tego zadania strategicznego. 

Dla zdania wyznaczone zostały następujące wskaźniki monitoringowe: 

 
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; 
 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; 
 projekt „Platformy Startowe dla nowych pomysłów – Wschodni Akcelerator Biznesu” – 

indywidualne wsparcie dla innowacyjnych startupów w ramach Platform Startowych oraz 
inkubacja firm prowadzących działalność w PPN-T. 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

Liczba inicjatyw promocyjnych 
służących rozpropagowaniu potencjału 
PPN-T wśród lokalnych przedsiębiorców 

szt. UM 45 30 456 191 

Liczba nowych przedsięwzięć 
realizowanych na terenie PPN-T w 
branżach kluczowych dla lokalnej 
gospodarki 

szt. PPN-T 0 0 0 1 

Liczba inicjatyw w zakresie współpracy 
PPN-T  
i działających na jego terenie 
przedsiębiorstw  
z placówkami edukacyjnymi 

szt. PPN-T 4 4 8 9 
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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, Sportu i Spraw Społecznych 
 
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 
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” (powstały 
punkty odpoczynku na trasach rowerowych, tablice informacyjne z mapami szlaków, oznakowano 
szlaki).   

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach oraz Centrum Informacji Turystycznej w Puławach 
organizowały rajdy rowerowe po regionie i spływy kajakowe. CIT w Puławach kolportował materiały 
informacyjne, promocyjne o regionie wydawane przez LOT „Kraina Lessowych Wąwozów” i Miasto 
Puławy (np. przewodniki, mapy, ulotki). 

Wskaźniki ilościowe dla powyższego zadania przedstawia tabela: 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

Liczba inicjatyw i programów 
realizowanych wspólnie z organizacjami 
regionalnymi mających na celu promocję 
turystyczną regionu 

szt. UM 20 20 10 12 

Liczba ponadgminnych produktów 
turystycznych 

szt. UM 6 7 7 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,` Wydział Edukacji, Sportu                  
i Spraw Społecznych,  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
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Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły  

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. Wybudowana baza turystyczno-wypoczynkowa stworzyła dogodne warunku dla 
turystów oraz turystyki wodnej.  

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 2015–2018 działania były skoncentrowane na 
doposażeniu i promowaniu obiektu oraz rozwijaniu inicjatyw 
zaspokajających potrzeby mieszkańców i turystów. W roku 2017 na 
terenie Mariny Puławy utworzono nowe miejsce spotkań tj. miejsce do 
grillowania – wygrodzony teren ze stołami, ławami i paleniskiem, a w 
2018 r. zorganizowano miejsce do wypoczynku na hamakach. Obok 
prowadzonej przez MOSiR wypożyczalni sprzętu pływającego, 
organizowane były cykliczne spływy kajakowe. 

Dla zadania strategicznego wyznaczone zostały następujące wskaźniki ilościowe: 

Wspomnieć należy, iż 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. 
 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

Liczba nowych obiektów rekreacyjnych 
nad Wisłą 

szt. UM 0 0 1 1 

Liczba korzystających z Mariny w 
Puławach 

os. MOSiR 95 502 58 684 89 032 73 381 
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Zadanie strategiczne II.4.3.  
Promocja oferty turystycznej Miasta Puławy 
 
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, 
Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych 
 
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły   
 
W ramach promocji oferty turystycznej Miasta Puławy realizowano następujące działania: 

 kampania „Puławy na weekend” - projekt billboardu, który najpierw był eksponowany przy 
trasie Warszawa – Lublin, natomiast w kolejnym roku Warszawa – Puławy w Kołbieli; 

 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 Intercity - 
Express InterCity Premium EIP oraz Express InterCity EIC); wkładce do Dziennika Wschodniego 
– Turystyczne Lubelskie; 

  informacja o Mieście prezentowana była na portalu internetowym www.travellingpolska.pl; 
 uczestnictwo w targach turystycznych m.in. w Katowicach; 
 udostępniono aplikację turystyczną na urządzenia mobilne zawierającą informacje                             

o zabytkach, trasach spacerowych, szlakach rowerowych, bazie noclegowej, aktualnych 
wydarzeniach kulturalnych, turystycznych, w tym kampania promocyjna aplikacji; 

 wykonano 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; 

 wydano okolicznościowy album z okazji 110 lat nadania Puławom praw miejskich „Puławy 
moje miasto”; 

 aktualizacja przewodnika turystycznego „Puławy i okolice”. 

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 i 2018. Również 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 także wycieczki, głównie 

dla    kuracjuszy Uzdrowiska Nałęczów, w tym ze zwiedzaniem 
Puław. W wycieczkach uczestniczyło: 

 w 2015 r. - 291 osób;  
 w 2016 r.  - 349 osób; 
 w 2017 r. - 68 osób; 
 w 2018 r. - 256 osób.  
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Centrum Informacji Turystycznej cyklicznie 
organizowało: półkolonie zimowe, Marsze 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 roku 2017 CIT odwiedziło ok. 4 524 turystów, a w roku 2018 ok. 4 224. 

Wskaźniki ilościowe dla niniejszego zadania ujęte zostały w tabeli: 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

Liczba targów i imprez, podczas których 
promowane były walory turystyczne 
Puław 

szt. UM 10 16 10 12 

Liczba artykułów w publikacjach 
poświęconych promocji oferty 
turystycznej Puław 

szt. UM 4 1 6 6 

 
 
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, Sportu i Spraw Społecznych, 
Wydział Rozwoju Miasta,  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zarząd Dróg Miejskich  
 
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły   
 
W celu rozwoju w Puławach turystyki aktywnej oraz zwiększania aktywności fizycznej mieszkańców, 
Miasto sukcesywnie rozbudowuje infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Zauważyć należy, iż posiadana 
przez Miasto baza w zakresie tej infrastruktury wymaga bieżącego utrzymania i przeprowadzania 
okresowych remontów.  

2015 

modernizacja trawiastego boiska treningowego na błoniach miejskich 

budowa placu rekreacyjno-sportowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych przy ul. Kochanowskiego  
i Sienkiewicza w Puławach wraz z monitoringiem i zagospodarowaniem zieleni 

modernizacja placów zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 3 i  Nr 14 
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budowa skweru na osiedlu Niwa – plac 
zabaw do rekreacji czynnej z urządzeniami 
siłowymi, zieleń, mała architektura, 
oświetlenie, monitoring 

opracowano wielobranżową dokumentację projektową na kompleksową przebudowę istniejącego 
Skateparku przy ul. Wróblewskiego w Puławach 

2016 

montaż sztucznego lodowiska oraz utworzenie wypożyczalni łyżew przy ul. Hauke-Bosaka 

modernizacja placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 2 

   budowa kompleksu boisk sportowych przy 
Szkole Podstawowej Nr 11 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 

opracowana została koncepcja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Lubelskiej wraz  
z zagospodarowaniem terenu. Nowa hala będzie spełniać normy wymagane do organizacji imprez 
o zasięgu międzynarodowym. W lipcu 2016 r. Minister Sportu i Turystyki zatwierdził aktualizację 
Planu Wieloletniego, wprowadzając zgłoszone przez Miasto Puławy zadanie inwestycyjne jako 
inwestycję  o szczególnym znaczeniu dla sportu 

2017 

budowa kompleksu boisk sportowych przy 
Szkole Podstawowej Nr 1 wraz z 
zagospodarowaniem terenu (oświetlenie, 
odwodnienie, parkingi, ogrodzenia, drogi 
dojazdowe, nasadzenia).          W skład 
kompleksu wchodzą: 3-torowa okólna bieżnia 
lekkoatletyczna tartanowa, skocznia do skoku 
w dal, boisko do piłki nożnej ze sztuczną 
nawierzchnią, poliuretanowe boisko 
wielofunkcyjne (2 boiska do koszykówki, boisko do piłki ręcznej), poliuretanowe  boisko do 
siatkówki. 

opracowano projekt na budowę hali widowiskowo-sportowej przy ul. Lubelskiej 

opracowano projekt na budowę sali gimnastycznej i boisk wielofunkcyjnych wraz                                                    
z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 
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wykonano miejsce wypoczynku w Marinie Puławy, w ramach którego ustawiono 4 ławy                                           
z siedziskami i miejscem do grillowania  

doposażenie siłowni przy ul. Polnej 

budowa 766 m ścieżek rowerowych oraz montaż 17 szt. stojaków na rowery 

2018 

     rozpoczęta została budowa hali 
widowiskowo-sportowej  o kubaturze 104 
tyś m², powierzchni użytkowej 9 535m²  
i trybunach na  ok. 3200 osób wraz  
z parkingiem na 305 samochodów  

i zagospodarowaniem terenu. Planowany 
termin zakończenia budowy  hali koniec 
sierpnia 2020 r. 
 

montaż hamaków w Marinie Puławy hamaki – miejsca wypoczynku dla mieszkańców i turystów 

 
 
 
budowa siłowni na wolnym powietrzu  
przy hali sportowej MOSiR w Puławach  

montaż 5 urządzeń służące do naprawy rowerów i pompowania kół (w Marnie Puławy, na bulwarze 
wiślanym, Skwerze Popiełuszki, błoniach miejskich oraz , przy hali sportowej MOSiR) 

 
 
budowa 2 015 m ścieżek rowerowych  

budowa skweru przy ul. Gdańskiej 

budowa skweru rekreacyjno  - wypoczynkowego  przy ul. Wróblewskiego/Prusa 

budowa zieleńca przy ZSO Nr 2 

zagospodarowanie Błoni Miejskich (4 place zabaw, 2 siłownie, plac do street workaut, wybieg dla 
psów, toaleta automatyczna, parking, oświetlenie, zieleń i elementy małej architektury) 
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Wskaźniki monitoringowe dla powyższego zadania zawarte są w tabeli: 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

Liczba rozbudowanych i  
zmodernizowanych obiektów 
sportowo-rekreacyjnych 

szt. UM 3 4 2 1 

Liczba nowych obiektów sportowo-
rekreacyjnych 

szt. UM 2 3 1 4 

 
 

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, Sportu i Spraw Społecznych, 
Wydział Rozwoju Miasta, 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. Obiektom oświatowym towarzyszą place 
zabaw oraz infrastruktura sportowa, która jest sukcesywnie modernizowana i rozbudowywana. 

Modernizacja obiektów oświatowych 

 2015 

SP nr 1 opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową modernizację boisk 
sportowych 

SP nr 3 wymiana parkietu na korytarzu i świetlicy 
SP nr 10 o przebudowa kuchni z zapleczem oraz toalet szkolnych  

o wyposażenie do zorganizowania cyfrowej szkoły wraz z mobilną pracownią 
komputerową 

MP nr 3 o wymiana stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej, sanitariatów  
o budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu przedszkola 

MP nr 7 o wymiana instalacji elektrycznej 
o opracowanie projektu modernizacji kuchni z zapleczem 

MP nr 8 wymiana instalacji elektrycznej 
MP nr 14 budowa placu zabaw 
MP nr 16 roboty elektryczne i remontowe (montaż stolarki drzwiowej i okiennej, zabudowa  
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klatek schodowych) 
MP nr 18 o zakończono roboty w budynku przedszkola oraz zagospodarowano teren 

o  wyposażenie do kuchni 
ZSO nr 2 o wymiana instalacji elektrycznej  

o wyposażenie do zorganizowania cyfrowej szkoły wraz z mobilną pracownią 
komputerową 

 2016 

SP nr 11 o budowa kompleksu boisk  wraz z bieżnią i zagospodarowaniem terenu 
o  modernizacja podłóg 

SP nr 1 wyposażenie do zorganizowania cyfrowej szkoły wraz z mobilną pracownią 
komputerową 

SP nr 6  o przebudowa ogrodzenia 
o remont podłóg 

MP nr 13 o termomodernizacja budynku  
o modernizacja sanitariatów i sali dydaktycznych 

MP nr 2 budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu 

 2017 

SP nr 1 o budowa kompleksu boisk: boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, 
bieżnia okólna o trzech torach z nawierzchnią poliuretanową, boiska 
wielofunkcyjne i boisko do piłki siatkowej z nawierzchnią poliuretanową wraz  
z zagospodarowaniem terenu szkoły 

o malowanie pokoju nauczycielskiego, sekretariatu, pomieszczeń kuchni  
z zapleczem, pracowni fizyko-chemicznej 

o punktowe uzupełnienie ubytków tynku lamperii na korytarzach 
o doprowadzenie wody do pracowni fizyko-chemicznej 
o monitoring 

SP nr 2 o częściowy remont i konserwacja dachu nad salą 
o remont korytarza na I piętrze, malowanie lamperii i ścian oraz wymiana części 

instalacji elektrycznej na korytarzu 
o demontaż ścianki działowej w pokoju nauczycielskim i wymiana drzwi 
o remont jednej  szatni i pomieszczenia wychowania fizycznego 
o remont i adaptacja sali na pracownię fizyko – chemiczną 
o malowanie 6 sal, części biblioteki, zaplecza kuchni i pomieszczenia intendentki 

SP nr 3 o opracowano projekt na budowę sali gimnastycznej i boisk wielofunkcyjnych wraz                                                    
z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 

o malowanie czterech klasopracowni 
SP nr 4 o wymiana podłóg w trzech salach 

o częściowe malowanie szatni wychowania fizycznego 
SP nr 6 o malowanie boksów sal lekcyjnych, trzech łazienek, barierek wejściowych do szkoły 

oraz pomieszczeń z prysznicami, naprawa ławek w szatni 
o kompleksowy remont pomieszczenia administracyjnego 
o naprawa sieci wodnej poprzez wymianę zaworów, baterii, umywalki 
o opracowanie dokumentacji na budowę kompleksu boisk 

SP nr 10 o utwardzenie placu przed budynkiem szkoły od strony ulicy 6 Sierpnia 
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o malowanie pomieszczeń warsztatowych, sali fitness, sali zajęć technicznych 
o wymiana podłóg na korytarzach II pietra oraz w czterech salach 
o remont pracowni chemicznej 

SP nr 11 o malowanie łazienek szkolnych, czterech sal lekcyjnych oraz częściowo lamperii na 
korytarzach 

o podłączenie wody oraz kanalizacji do jednej sali lekcyjnych 
o montaż na basenie urządzenia przeciw legionelli 

ZSO nr 1 kompleksowe prace remontowe pięciu sal lekcyjnych 
ZSO nr 2 remont szatni, dwóch klatek schodowych i sali lekcyjnej  
MP nr 2 o termomodernizacja budynku 

o wykonanie instalacji odgromowej 
o przebudowa tarasu 
o modernizacja koszy piwnicznych i schodów wejściowych głównych i do kuchni; 
o wykonanie opasek wokół budynku, wyłożenie placu kostką brukową 

MP nr 7 kompleksowa modernizacja kuchni wraz z zapleczem 
MP nr 10  wykonanie placu zabaw z oświetleniem, monitoringiem i zielenią 
MP nr 14 zakończenie remontu  przedszkola w tym sal  dydaktycznych i sanitariatów, kuchni  

z  zapleczem, piwnic oraz utwardzenia terenu z nowym wjazdem i ogrodzeniem od ul. 
6 Sierpnia 

MP nr 16 o budowa  placu zabaw z oświetleniem i monitoringiem, zagospodarowanie zieleni 
o wykonanie ocieplenie ścian przedszkola, nowej elewacji z zadaszeniami nad 

wejściami 
o wymiana instalacji odgromowej 
o wymiana części ogrodzenia 

 2018 

SP nr 1 o cyklinowanie parkietu 
o doprowadzenie wody ciepłej i zimnej do pracowni fizyko-chemicznej 
o malowanie zaplecza kuchennego, dwóch sal lekcyjnych 

SP nr 2 o malowanie ścian w kuchni, stołówce szkolnej, dwóch salach dydaktycznych, 
łącznika do szatni, ławek przed budynkiem szkoły 

o wymiana oświetlenia na ledowe w trzech salach dydaktycznych i sekretariacie 
szkoły 

o wykonanie dokumentacji na modernizację sali gimnastycznej wraz z zapleczem 
SP nr 3 o remont zaplecza kuchni (magazyny) 

o pierwszy etap wymiany instalacji elektrycznej 
SP nr 4 o wymiana podłogi w jednej sali 

o adaptacja pomieszczenia magazynowego na salę lekcyjną 
SP nr 6 o montaż windy dla niepełnosprawnych uczniów 

o remont placu zabaw 
o malowanie korytarza szkolnego na parterze szkoły, kuchni i stołówki szkolnej, 

łącznika prowadzącego do sali gimnastycznej, boksów szatni, biblioteki wraz  
z wymianą mebli 

SP nr 10 o wymiana sufitu podwieszanego i lamp oświetleniowych na basenie szkoły 
o malowanie wszystkich pomieszczeń zaplecza basenu, dwóch sal dydaktycznych 
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o remont i wyposażenie pomieszczenia na pokój socjalny dla pracowników szkoły 
SP nr 11 o remont łazienek 

o malowanie korytarza na pierwszym piętrze, klatki schodowej sala gimnastyczna – 
basen, siedmiu sal lekcyjnych, patio pomiędzy szkołą i przedszkolem 

o wymiana pięciu par drzwi na parterze 
ZSO nr 1 o kompleksowy remont 6 sal dydaktycznych 

o wymiana tablicy elektrycznej 
ZSO nr 2 o wymiana podłóg 

o ostatni etap wymiany instalacji elektrycznej 
MP nr 2 malowanie ścian w gabinecie specjalistów i gabinecie referenta 
MP nr 3 remont podłóg na korytarzach i salach 
MP nr 5 o malowanie ścian w pomieszczeniu gospodarczym oraz pokoju nauczycielskim 

o wymiana oświetlenia w kuchni 
MP nr 8 o wymiana podłóg w salach 

o malowanie ścian w salach i na korytarzu 
MP nr 10 malowanie ścian w szatni i korytarzu 
MP nr 13 modernizacja  placu zabaw wraz z zagospodarowaniem zieleni 

Dla powyższego zadania strategicznego wskaźniki ilościowe kształtują się następująco: 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

Liczba zmodernizowanych obiektów 
oświatowych 

szt. UM 15 6 14 16 

Liczba doposażonych obiektów 
oświatowych 

szt. UM 12 16 8 9 

Liczba wykorzystywanych na cele 
edukacyjne obiektów pozaszkolnych 

szt. UM 2 2 2 2 

Liczba uczniów korzystających z zaplecza 
PPN-T 

os. UM 27 179 31 891 11 269 9 559 

 
Uzupełnieniem oferty puławskich szkół i przedszkoli są działania Puławskiego Parku Naukowo-
Technologicznego, w tym  w szczególności wykłady Uniwersytetu Dziecięcego, edukacja informatyczna 
i zajęcia z robotyki oraz imprezy tematyczne np. Dzień Małego Chemika. Tylko w roku 2016 widać było 
wzrost liczby uczniów korzystających z zaplecza PPN-T, natomiast ostatnie dwa lata pokazują duży 
spadek tego wskaźnika o blisko 3 razy w roku 2018. 
 
Zadanie strategiczne III.1.2.  
Wspieranie współpracy szkół ze środowiskiem przedsiębiorców 
 
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych 
 
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły   
 
W latach 2015-2018 przedstawiciele środowiska przedsiębiorców nawiązywali kontakty z organami 
zarządzającymi szkołami. Stworzone zostały warunki do odbywania praktyk i staży u puławskich 
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pracodawców przez uczniów puławskich szkół ponadgimnazjalnych. 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 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

Liczba spotkań przedstawicieli 
środowiska przedsiębiorców z organami 
zarządzającymi szkół 

szt. UM 7 10 9 16 

Liczba programów stypendialnych 
organizowanych przez puławskich 
przedsiębiorców dla uczniów 
miejscowych szkół 

szt. UM 0 0 0 0 

Liczba programów praktyk i staży u 
puławskich pracodawców dedykowanych 
uczniom miejscowych szkół 

szt. UM 6 8 8 7 

Liczba uczniów korzystających z 
programów stypendialnych 

os. UM 2 4 20 26 

Liczba uczniów korzystających z 
programów praktyk i staży u puławskich 
przedsiębiorców 

os. UM 115 125 407 423 

 

 
Wskaźniki dla zadania III.1.2. wskazują na rozwijanie współpracy szkół ze środowiskiem 
przedsiębiorców, świadczy o tym dynamiczny wzrost od roku 2015 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. 
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Zadanie strategiczne III.1.3.  
Podnoszenie jakości kształcenia i wychowania 
 
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych 
 
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły   
 
W monitorowanym okresie zwiększył się potencjał wiedzy i kwalifikacji kadry puławskich placówek 
oświatowych. Nauczyciele systematycznie podnosili swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc  
w szkoleniach, kursach, konferencjach nabywając tym samym nowe umiejętności.  
Na ten cel przeznaczono w poszczególnych latach: 

 2015 r. - 222 735 zł; 
 2016 r. – 203 488 zł; 
 2017 r. – 210 458 zł; 
 2018 r. – 392 387 zł. 

W placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Puławy zatrudnionych było około 700 
nauczycieli, z czego blisko 95% to osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie.  
159 nauczycieli awansowało na wyższy stopień awansu zawodowego.  

 

W puławskich palcówkach oświatowych zaoferowano dzieciom i młodzieży dostosowanych do ich 
potrzeb szereg projektów, zajęć pozalekcyjnych edukacyjnych i sportowych czy 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. 
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Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

Liczba programów edukacyjnych, np. 
przedsiębiorczości, językowych itp. 

szt. UM 55 64 118 128 

Liczba zajęć pozalekcyjnych szt. UM 495 476 358 343 
Liczba uczniów biorących udział  
w olimpiadach przedmiotowych 

os. UM 17 27 48 24 

Liczba laureatów olimpiad 
przedmiotowych 

os. UM 3 7 14 19 

 
Od roku 2015 ponad dwukrotnie wzrosła liczba różnych programów edukacyjnych. Zauważa się jednak 
spadek zajęć lekcyjnych o ponad 150. Duży wzrost widać w liczbie laureatów olimpiad przedmiotowych 
– do 19 uczniów w roku 2018. 
 
 

Cel pośredni III.2. Rozwój kultury 
 
Zadanie strategiczne III.2.1.  
Modernizacja obiektów instytucji kultury 
 
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Rozwoju Miasta, Wydział Kultury, Promocji 
i Komunikacji Społecznej 
 
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie w trakcie realizacji   

 
Kluczowym zadaniem sprzyjającym 
rozwojowi kultury w Puławach będzie 
przebudowa POK „Domu Chemika”, 
która zapewni mieszkańcom dostęp do 
wysokiej jakości usług kulturalnych, 
zwiększy zakres jego  działalności oraz 
poprawi efektywność wykorzystania 
energii w budynku. Zakres zadania 
obejmuje: pełna termomodernizacja 
budynku, wykonanie nowego wejścia od 

strony placu Chopina, zabudowa patio, 
przebudowa pomieszczeń obiektu i wykonanie w nich instalacji, w tym specjalistycznych – oświetlenia 
sceny i elektroakustyki oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. W ramach realizacji zadania, w 
latach 2015-2016 opracowano dokumentację techniczną, otrzymano pozwolenie na budowę oraz 
ogłoszono przetarg na realizację zadania. W roku 2017 w przetargu publicznym wyłoniono wykonawcę 
i rozpoczęto modernizację obiektu. Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” z tygodnia na tydzień 
zmienia swój wizerunek. Elewacja zewnętrzna zyskuje już nowy wygląd, a prace wewnątrz obiektu 
nadają mu współczesny charakter. Przewidywany termin zakończenia robót planowany jest na 2020 
rok. 
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W ramach II etapu przebudowy POK „Dom Chemika” na miejscu pawilonu wystawowego planowana 
jest  budowa „Mediateki”. Inwestycja ta służyć będzie poprawie warunków funkcjonowania Biblioteki 
Miejskiej, a tym samym podniesieniu jakości oferowanych usług. Na budowę opracowana została 
dokumentacja techniczna oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Na realizacje inwestycji pozyskano   
w roku 2019 dofinansowanie unijne. 

Dla tego zadania strategicznego wyznaczony został jeden wskaźnik monitoringowy: 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

Nakłady na doposażenie Biblioteki 
Miejskiej 

PLN UM 19 680 32 691 0 0 

 
W latach 2015-2016 doposażona została również Biblioteka Miejska. Zakupiono m.in. serwer wraz  
z oprogramowaniem oraz urządzenie do zapewnienia ochrony sieci informatycznej. W latach 2017-
2018 nie wydatkowano środków na doposażenie Biblioteki Miejskiej. 
 
Zadanie strategiczne III.2.2.  
Wspieranie form upowszechniania kultury oraz działalności twórców 
 
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, 
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 w szczególności: 

 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, 
Puławskiego Klubu Mam, Teatru Retro, Puławskiego Stowarzyszenia Amazonek;  

 projekcje filmowe – Studenckie Etiudy Filmowe, Festiwal Filmów Rosyjskich "Sputnik nad 
Polską”, Puławskie Poranki Filmowe.  

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 



Raport o stanie realizacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. 
za okres 2015-2018  

 

 65 

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 poszczególnych latach 
zrealizowanych zostało: 

 2015 r. - 15 zadań, 
 2016 r. – 16 zadań, 
 2017 r. – 15 zadań, 
 2018 r. – 12 zadań. 

Poniżej ujęte zostały wskaźniki ilościowe dla zadania strategicznego III.2.2.: 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

Liczba imprez organizowanych przez 
POK "Dom Chemika" 

szt. POK 235 293 323 246 

Liczba imprez kulturalnych 
organizowanych przez Bibliotekę 
Miejską 

szt. BM 379 425 543 444 

Liczba uczestników imprez 
organizowanych przez POK "Dom 
Chemika" 

os. POK 72 904 60 212 56 446 15 243 

Liczba uczestników imprez 
kulturalnych organizowanych przez 
Bibliotekę Miejską 

os. BM 8 702 11 008 13 687 11 785 

Nakłady na dofinansowanie 
działalności kulturalnej organizacji 
pozarządowych 

PLN UM 249 919 313 726 300 044 325 000 
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Powyższe dane pokazują od roku 2015 duży trend spadkowy liczby uczestników imprez 
organizowanych przez POK „Dom Chemika” przy jednoczesnym zwiększeniu ilości przeprowadzonych 
 imprez. Analogiczne dane dla Biblioteki Miejskiej wykazują natomiast wzrost ilości organizowanych 
imprez oraz uczestników imprez. 
 
 

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 Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych 
 
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły  
 
W ramach współdziałania z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Puławach,  
w latach 2015-2018 udzielona została pomoc finansowa na realizację następujących przedsięwzięć: 

  „Modernizacja polegająca na przebudowie i remoncie Oddziału Położniczo-Ginekologicznego 
Pawilon B SP ZOZ w Puławach - etap I”; 

  „Dofinansowanie modernizacji polegającej na przebudowie i remoncie Przychodni 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Puławach przy ul. Skłodowskiej w SP ZOZ  
w Puławach”; 

  „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”; 

  „Modernizacja oddziału noworodkowego wraz z poradnią rozwoju noworodka i problemów 
laktacyjnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach  
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w ramach „Projektu optymalizacji opieki nad matką i dzieckiem – rodzić po ludzku  
w Puławach”; 

  „Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie 
modernizacji Przychodni Rejonowej Nr 3 w Puławach, ul. Kilińskiego 18”; 

  „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”; 

  „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia 
przeciwko pneumokokom w gminie Miasta Puławy na lata 2014-2018”; 

  „Program polityki zdrowotnej miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmujący szczepienia 
przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)”. 

 

Dla realizacji zadań z tego zakresu, istotne jest także współdziałanie z organizacjami pozarządowymi 
zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez realizację następujących 
zadań: 

 „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Puławy” (na lata 2011-2015 oraz 2017-
2022), 

  „Szkolenie w zakresie redukowania czynników ryzyka odpowiadających za rozwój narkomanii 
u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”, 

 „Prowadzenie programu działań psychoedukacyjnych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych”, 

 „Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym”, 

 „Prowadzenie programu profilaktycznego pn. Program Wzmacniania Rodziny dla rodziców  
i młodzieży w wieku 10-14 lat”, 

 „Realizacja programu profilaktycznego pn. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. 

Poniżej wskaźniki ilościowe dla zadania III.3.1. 
 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

Liczba zdrowotnych programów 
profilaktycznych realizowanych we 
współpracy z instytucjami 
odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia 

szt. UM 2 1 2 2 

Liczba osób objętych zdrowotnymi 
programami profilaktycznymi 

os. UM 647 608 1 142 783 

Zauważyć można, iż ostateczna liczba osób objętych profilaktycznymi programami zdrowotnymi 
wzrosła w roku 2018 o 136 osób przy niezmienionej ilości tych programów. 
 
Zadanie strategiczne III.3.2.  
Profilaktyka zdrowotna i edukacja na rzecz zdrowia 
 
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych 
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Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły  
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach, na zlecenie Miasta Puławy prowadził 
następujące profilaktyczne programy zdrowotne:  

 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia 
przeciwko pneumokokom w gminie Miasta Puławy na lata 2014-2018”.  

 „Program polityki zdrowotnej miasta Puławy na lata 2017-2021 obejmujący szczepienia 
przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)”. 

 

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 Profilaktyki”, 
 konkursów profilaktycznych w szkołach, 
 konferencji pn. „Wyzwania szansą rozwoju. Założenia kierunkowe profilaktyki dla miasta 

Puławy”, 
 Programów: „Domowych Detektywów”, „Fantastyczne Możliwości”, „Młodzieżowe 

Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze”,  „Archipelag Skarbów”. 

W ramach profilaktyki zdrowotnej i edukacji na rzecz zdrowia, istotne jest również współdziałanie                             
z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
poprzez realizację następujących zadań: 

 „Prowadzenie programu działań psychoedukacyjnych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych”, 

 „Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym”, 

 „Prowadzenie programu profilaktycznego pn. Program Wzmacniania Rodziny dla rodziców                    
i młodzieży w wieku 10-14 lat”,  

 „Realizacja programu profilaktycznego pn. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. 

Wskaźniki ilościowe dla zadania III.3.2 przedstawiają się następująco: 
 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

Liczba kampanii w zakresie edukacji 
zdrowotnej 

szt. UM 3 3 3 3 

Liczba wdrożonych programów z zakresu 
profilaktyki zdrowia 

szt. UM 1 1 2 2 

Liczba osób objętych programami z 
zakresu profilaktyki zdrowia, w tym 

os. UM 8 659 8 547 8 627 8 803 

Liczba dzieci objętych programami z 
zakresu profilaktyki zdrowia 

os. UM 7 651 7 593 8 025 8 151 

Liczba osób dorosłych objętych 
programami z zakresu profilaktyki zdrowia 

os. UM 1 008 954 602 652 
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W roku 2018, liczba osób łącznie objętych programami z zakresu profilaktyki zdrowia zwiększyła się  
o 144 osoby w stosunku do roku 2015. 
 
Zadanie strategiczne III.3.3.  
Przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym 
 
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Edukacji, Sportu i 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 realizowały, na 
zlecenie gminy Miasto Puławy, następujące zadania: 

 „Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkomanii”, 
 „Szkolenia w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz HIV/AIDS”, 
 „Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocy”, 

0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000

2015 2016 2017 2018

os
ob

y
Liczba osób dorosłych objętych programami z zakresu profilaktyki zdrowia

Liczba dzieci objętych programi z zakresu profilaktyki zdrowia



Raport o stanie realizacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. 
za okres 2015-2018  

 

 70 

 „Program działań psychoedukacyjnych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych”, 

 „Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym”, 
 „Program pomocy całodobowej dla osób doznających przemocy w rodzinie z możliwością 

udzielenia schronienia”, 
 „Program korekcyjno-edukacyjny wobec osób stosujących przemoc w rodzinie”, 
 „Programu wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie”, 
 „Specjalistyczne dyżury psychologa i prawnika, skierowane do osób dotkniętych przemocą                      

w rodzinie”, 
 „Program profilaktyczny pn. Program Wzmacniania Rodziny dla rodziców i młodzieży w wieku   

10-14 lat” , 
 „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”,  
„Budujemy przyszłość bez przemocy” oraz „Szansa na zmianę”. 
 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

Liczba programów z zakresu 
profilaktyki uzależnień 

szt. 
MOPS, 

MONAR 
11 11 11 10 

Liczba osób biorących udział w 
zajęciach edukacyjnych z zakresu 
profilaktyki uzależnień 

os. 
MOPS, 

MONAR 
14 752 13 582 13 714 12 671 

Liczba osób objętych terapią 
uzależnionych od narkotyków 

os. 
MOPS, 

MONAR 
366 302 704 120 

Liczba osób objętych terapią 
uzależnionych od alkoholu 

os. 
MOPS, 

MONAR 
680 692 519 640 
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Biorąc pod uwagę dane z roku 2015, w roku 2018 zauważa się ponad trzykrotny spadek liczby osób 
objętych terapią uzależnionych od narkotyków oraz  o blisko 6% liczby osób objętych terapią 
uzależnionych od alkoholu. 
 
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 – 2018 w ramach zadania z zakresu budownictwa socjalnego wykonano: 

 docieplenie ścian i remont elewacji oraz malowanie klatek schodowych i korytarzy w budynku  
przy ul. Romów 13B (obecnie ul. Norblina 123) i ul. Norblina 121, 

 adaptację lokali użytkowych w budynku przy ul. Piłsudskiego 43 na lokal mieszkalny  
i mieszkanie chronione, 

 docieplenie ścian, remont elewacji i galerii oraz wykonanie izolacji ścian piwnicznych  
w budynku przy ul. Norblina 119, 

 remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Wólka Profecka 45A, 
 remonty 22 lokali mieszkalnych (pustostanów), 
 wymianę stolarki okiennej w 28 lokalach mieszkalnych.  

Gmina partycypowała również (poprzez wpłaty na fundusz remontowy) w kosztach remontów  
i modernizacji budynków realizowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, w których posiada udziały 
(lokale mieszkalne). 

W Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy wprowadzone zostały zmiany, 
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 następnego budynku 
wielorodzinnego przy ul. Piotra Norblina. 

Poniżej wskaźniki dla zadania III.3.4. 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

Liczba lokali socjalnych szt. UM 742 723 699 671 

Liczba lokatorów lokali socjalnych os. UM 2 098 2 028 1 948 1 866 

Liczba bezdomnych os. UM 43 53 39 44 

 
Od roku 2015 następuje sukcesywny spadek liczby lokatorów lokali socjalnych, w tym w roku 2018  
o 232 osoby korzystające z lokali socjalnych.  Zauważa się także jednoczesny spadek ilości dostępnych 
lokali socjalnych. Liczba bezdomnych kształtuje się na podobnym poziomie. 
 



Raport o stanie realizacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. 
za okres 2015-2018  

 

 72 

Zadanie strategiczne III.3.5.  
Prowadzenie i tworzenie instytucji wsparcia społecznego 
 
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Edukacji, Sportu i 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 ramach zawartej ,w 2016r., umowy 
partnerskiej  realizowany jest   projekt pn. „Utworzenie ośrodków wsparcia dla osób starszych  
i niepełnosprawnych w kryzysie na terenie Miejskiego Obszaru  Funkcjonalnego  Miasta Puław”. 
Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków własnych gmin oraz ze środków   pozyskanych z RPO WL.  
Planowany termin zakończenia całego projektu - 31 marzec 2020 r. W  gminie Żyrzyn trwają prace 
celem utworzenia domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz świetlicy środowiskowej 
we wsi Żerdż, w gminie Końskowola  otwarto placówkę wsparcia dziennego w  Starej Wiesi. Na terenie 
Puław powstał Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla osób starszych, niepełnosprawnych i w kryzysie. 
Przedsięwzięcie polegało na rozbudowie i modernizacji istniejącego budynku, położonego  przy ul. 
Kołłątaja 64, pełniącego dotychczas funkcję placówki oświatowej i dostosowaniu go wraz z przyległym 
otoczeniem do pełnienia funkcji ośrodka wsparcia. 

Wskaźniki dla powyższego zadania obrazuje poniższa tabela: 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

Liczba instytucji wsparcia 
społecznego 

szt. MOPS 4 4 4 4 

Liczba osób korzystających z usług 
instytucji wsparcia społecznego 

os. MOPS 3 582 3 453 3 055 2 861 

Liczba osób korzystających z usług 
instytucji wsparcia społecznego 
na 1000 mieszkańców 

os./1000 
os. 

MOPS 75 72 64,50 60,90 

Kwota przyznawanych świadczeń 
osobom potrzebującym 

PLN MOPS 5 755 436 5 863 401 6 520 355 5 982 107 
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Liczba osób korzystających z usług instytucji wsparcia społecznego wykazuje od roku 2015 tendencję 
malejącą – w roku 2018 już o 721 osób, przy jednoczesnym wzroście kwoty świadczeń przyznanych 
osobom potrzebującym.  
 
Zadanie strategiczne III.3.6.  
Promocja kultury fizycznej i sportu 
 
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych 
 
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły  
 
Wskaźniki monitoringowe dla zadania przedstawiają się następująco: 

 
W ramach zadania realizowane były działania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. W latach 
2015-2018 zlecono określone zadania do realizacji w trybie pożytku publicznego:  

 organizacja szkolenia sportowego zawodników do wieku młodzieżowca,  
 organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych,  
 organizacja biegów uliczno-przełajowych,  

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

5 755 436 5 863 401 6 520 355 5 982 107

3 582 3 453 3 055 2 861

Liczba osób korzystających z usług instytucji wsparcia społecznego (os.)

Kwota przyznanych świadczeń (PLN)

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

Liczba wspartych lokalnych organizacji 
sportowych 

szt. UM 54 49 50 53 

Liczba inwestycji w infrastrukturę 
sportowo-rekreacyjną 

szt. UM 4 7 4 4 

Liczba inicjatyw  w zakresie 
promowania zdrowego stylu życia 

szt. UM 40 39 51 54 

Liczba działań promocyjnych w szkołach 
w zakresie zdrowego stylu życia 

szt. UM 124 141 124 117 
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 prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowo-rekreacyjnego,  
 upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych.  

Na ten cel organizacjom przekazano następujące kwoty dotacji: 

2015 561 000 zł 
2016 538 800 zł 
2017 568 910 zł 
2018 584 892 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 także 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.  

rok 
Wydatki na: 

stypendia nagrody sportowe 

2015 171 332 zł 47 400 zł 
2016 210 676 zł 47 500 zł 
2017 254 741 zł 32 500 zł 
2018 234 330 zł 45 500 zł 

 
Miasto włączało się  również w organizację lub wspierano organizację różnego rodzaju imprez 
sportowo-rekreacyjnych tj. zakup pucharów, nagród, promocja imprez za pośrednictwem 
prowadzonych portali internetowych. 
 
Zadanie strategiczne III.3.7.  
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
 
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Puławy - Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych 
 
Stan wykonania zadania strategicznego: Zadanie realizowane w sposób ciągły  
 
W latach 2015-2018 w ramach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Puławach realizował następujące działania: 

 Programy: „Aktywności Lokalnej”, „Aktywizacja i Integracja”, „Trzeźwy fundament – zdrowa 
rodzina”; 
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 Projekty: „Aktywni – niezależni”, „Podmiot zatrudnienia socjalnego”, „Wiem, umiem, mogę 
przeciwdziałać przemocy”, „Budujemy przyszłość bez przemocy”, „Gminne Programy 
Aktywizacji”, „Szansa na zmianę”, „Cyfrowe Puławy”, „Świetlica dla dzieci romskich”, „Nowe 
Horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na 
rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2018;  

 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. 

Poniżej wskaźniki ilościowe dla zadania III.3.7.: 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

Liczba inicjatyw na rzecz wsparcia osób 
i grup wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

szt. MOPS 23 21 15 18 

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

os. MOPS 3 877 3 914 2 520 2 817 

W roku 2018 w stosunku do roku 2015 zmniejszyła się liczba korzystających z systemu wsparcia grup 
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w Puławach o 1 060 osób, przy równoczesnym 
spadku ilości inicjatyw w tym zakresie. 
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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  
 
Miasto  aktywnie zaangażowane  jest w  przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. 
Prowadzi działania polegające przede wszystkim na nabywaniu nieruchomości gruntowych  
z przeznaczeniem pod pasy drogowe, koordynacji  tworzenia infrastruktury technicznej na obszarach 
zabudowy mieszkaniowej, zwiększaniu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
oraz powierzchni terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.  

W monitorowanym okresie opracowano zmiany miejscowych planów dla terenów z przeznaczeniem 
pod budownictwo mieszkaniowe: 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wólka Profecka” część B 
w Puławach – Uchwała Nr XII/103/15 Rady Miasta Puławy z dnia 27.08.2015 r. – zmiana  
z terenów rolnych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy „Żeromskiego” - Uchwała Nr 
XXIII/216/2016  Rady Miasta Puławy z dnia 30.05.2016 r. – zmiana terenów usługowych 
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(Przemysłówka) na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i uporządkowanie zapisów 
dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy „Kopernika” - Uchwała Nr 
XXIV/225/2016 Rady Miasta Puławy z dnia 30.06.2016 r. – uporządkowanie zapisów dotyczących 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz usługowej 

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. – zmiana ciągu 
pieszego na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Powiśle” - Uchwała Nr 
XXVIII/259/2016  Rady Miasta Puławy z dnia 27.10.2016 r. – brak planu, zakres opracowania 
obejmuje tereny rolnicze (głównie), przy ul. Włostowickiej tereny usługowe i zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Górki Parchackie” – 
Uchwała Nr XXXVI/331/17 Rady Miasta Puławy z dnia 30.03.2017 r. – brak planu, zakres 
opracowania obejmuje tereny rolnicze (głównie), przy ul. Sybiraków tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Wróblewskiego” – 
Uchwała Nr XXXVII/352/17 Rady Miasta Puławy z dnia 27.04.2017 r. – zmiana zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinno–usługowej na usługi zdrowia, doprecyzowanie zapisów dotyczących 
ilość kondygnacji dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinno – usługowej, wprowadzenie 
wydzielonego obszaru przeznaczonego pod lądowisko dla helikoptera medycznego przy terenie 
szpitala 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy na obszarze osiedla 
„Piaski II” – Uchwała Nr XXXIX/364/17 Rady Miasta Puławy z dnia 29.06.2017 r. – zmiana terenu 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (działka gminna, większość działki położona poza 
wyznaczoną linią zabudowy) na tereny rekreacyjno–sportowe (plac zabaw  
i gier dla dzieci, wniosek do budżetu obywatelskiego 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Piaski Włostowickie C” 
– Uchwała Nr XXXIX/365/17 Rady Miasta Puławy z dnia 29.06.2017 r. – zmiana terenu zabudowy 
usług turystyki, wypoczynku oraz zieleni urządzonej na zabudowę usługowo – rekreacyjną z 
możliwością zagospodarowania mniejszych działek budowlanych 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Ceglana” - Uchwała Nr 
XLVII/445/17 Rady Miasta Puławy z dnia 28.12.2017 r. – brak planu, wprowadzenie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej i zieleni publicznej 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Sieroszewskiego – 
Reymonta” - Uchwała Nr II/15/18 Rady Miasta Puławy z dnia 11.12.2018 r. – zmiana przeznaczenia 
terenów zwiększająca ilość zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (przystąpienie do programu 
„Mieszkanie Plus”) 

Miasto  etapami, kontynuuje  działania  mające na celu wykup i podział gruntów w osiedlach: Piaski 
Włostowickie, Piaski II, Włostowice, Górna Niwa, Mokradki pod zaplanowane pasy drogowe, które są 
kolejno uzbrajane w miarę zgłaszanych potrzeb i posiadanych środków  finansowych. 
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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 2016 r. 

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. 

Poniżej wskaźniki ilościowe dla powyższego zadania. 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

Długość zmodernizowanej sieci 
ciepłowniczej 

km OPEC 0,27 0,13 0,54 0,75 

Liczba awarii sieci ciepłowniczej na 
1 km sieci 

szt. OPEC 0,29 0,23 0,31 0,18 

Nakłady na modernizację sieci 
energii elektrycznej 

PLN ZE  3 963 486,85 2 664 765,78 bd bd 

 
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.  

Poniżej wskaźniki ilościowe dla zadania III.4.3. 
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Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
 

Źródło 2015 2016 2017 2018 

Połączenia wodociągowe 
prowadzące do budynków na 
terenie miasta 

szt. 
 

MPWiK 50 39 49 38 

Połączenia kanalizacyjne 
prowadzące do budynków na 
terenie miasta 

szt. 
 

MPWiK 45 37 54 47 

Długość wybudowanej sieci 
wodociągowej na terenie miasta 

km 
 

MPWiK 1,40 0,90 0,32 4,74 

Długość wybudowanej sieci 
kanalizacyjnej na terenie miasta 

km 
 

MPWiK 1,60 1,30 0,8 0,46 

Odsetek ludności korzystającej z 
sieci wodociągowej  

% 
 

MPWiK 99,8 99,8 99,8 99,8 

Odsetek ludności korzystającej z 
sieci kanalizacyjnej 

% 
 

MPWiK 98,0 98,5 98,6 98,7 

 

 

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.  Zadania realizowane są sukcesywnie  
w zależności od potrzeb. 
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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 2015 r. na rzecz Policji zostało przekazane dofinansowanie w kwocie  
72 000 zł na zakup pojazdów służbowych, natomiast w 2016 r. - 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.  

Liczba przeprowadzonych  
zajęć w latach (szt.): 

2015 80 
2016 52 
2017 61 
2018 46 

 
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.   
W roku 2017 od mieszkańców wpłynęło łącznie 4 126 zgłoszeń, a w roku 2018 – 3 875 zgłoszeń, co 
świadczy o dużym zaufaniu mieszkańców i potrzebie działania Straży Miejskiej. 

Wskaźnik dla tego zadania strategicznego przedstawia się następująco: 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

Liczba wspólnych patroli Policji  
i Straży Miejskiej 

szt. KPP, SM 70 41 70 70 

 

2015 o 20 patroli - rejon SM wraz z dzielnicowym Policji,  
o 35 patroli z wydziałem ruchu drogowego KPP,  
o 15 zabezpieczeń imprez kulturalnych, sportowych i religijnych 

2016 o 4 patrole -  rejon SM wraz z dzielnicowym Policji,  
o 25 patroli w wydziałem ruchu drogowego KPP,  
o 12 zabezpieczeń imprez kulturalnych, sportowych i religijnych 
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2017 o 26 patroli z wydziałem ruchu drogowego KPP,  
o 38 zabezpieczeń imprez kulturalnych, sportowych i religijnych, 
o 6 zgromadzeń 

2018 o 47 patroli z wydziałem ruchu drogowego KPP,  
o 23 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,  
 patrol rowerowy, 
 zabezpieczanie imprez i zgromadzeń.  

W roku 2017 powołany został Ecopatrol, którego misją jest poprawa stanu środowiska. 

Służby Straży Miejskiej doskonaliły procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych poprzez 
rozbudowę monitoringu w miejscach szczególnie zagrożonych oraz wypracowywanie wspólnych 
procedur i metody postępowania w sytuacjach zagrożeń. 

Poniżej, wskaźniki ilościowe dla zadania: 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

Liczba zrealizowanych działań w obszarze 
edukacji mieszkańców w zakresie 
bezpieczeństwa publicznego 

szt. UM 89 52 61 46 

Liczba osób biorących udział w programach 
edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa 
publicznego 

os. UM 2 500 1 300 1 450  1 150 

Liczba zamontowanych kamer monitoringu  szt. UM 60 63 64 72 

 
W roku 2018 nastąpiło zmniejszenie o prawie połowę liczby zrealizowanych działań w obszarze 
edukacji mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa publicznego w stosunku do roku 2015. Tym samym  
zmalała o  więcej niż połowę liczba osób biorących udział w programach edukacyjnych dotyczących 
bezpieczeństwa publicznego. 
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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. W 2017 r. dwie 
kamery na os. Romów., a w 2018 r.  trzy kamery na Błoniach Miejskich oraz kamerę przy ZSO Nr 2 i na 
placu Chopina. 
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Podsumowanie 
  
Niniejszy Raport jest podsumowaniem z przeprowadzonego monitoringu strategicznego „Strategii 
Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą  do 2030”  za okres 2015 -2018. Przedstawia  
w sposób opisowy (rzeczowy) i ilościowy tj. za pomocą wskaźników stan zaawansowania  
zaplanowanych działań zmierzających do osiągniecia celów operacyjnych, a następnie  trzech 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 2015-2018 wykazano 1 zrealizowane/zakończone zadanie, 8 zadań 
będących w trakcie realizacji i 38 zadań realizowanych w sposób ciągły. 

Poniżej szczegółowe podsumowanie za okres 2015-2018 podejmowanych zadań strategicznych  
w ramach celów pośrednich oraz wyznaczonych celów strategicznych: 

 
CEL STRATEGICZNY I. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO MIASTA 

 

Cel 
pośredni 

Ilość  
zadań 

strategicznych 

Charakter zadań strategicznych                                        
w latach 2015-2018: 

w trakcie 
realizacji 

realizowane 
w sposób 

ciągły 

zrealizowa
ne 

 
I.1. Kształtowanie 

przestrzenni miasta 
służące 

wszechstronnemu 
rozwojowi 

3 2 1 - 

I.2. Poprawa 
dostępności 

komunikacyjnej 
5 4 - 1 

I.3. Ochrona 
środowiska    

6 1 5 - 

I.4. Ochrona 
dziedzictwa 

kulturowego   
2 -- 2 - 

I.5. Rozwój powiązań 
zewnętrznych i 

promocja Miasta 
2 - 2 - 

Ogółem 18 7 10 1 
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W monitorowanym okresie zakończyła się budowa obwodnicy Puław w ciągu drogi krajowej S 12, która 
połączyła funkcjonującą od lipca 2008 r. pierwszą część obwodnicy Puław z drogą ekspresową S17. 
Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta to oddech dla mieszkańców. Trasa do Lublina stała się 
prostsza, wygodniejsza i szybsza.  

Na przestrzeni  lat 2015–2018 podjęto szereg działań na rzecz wzmocnienia potencjału rozwojowego 
Miasta będących w trakcie realizacji, min.:   

 na podstawie uchwalonego, w roku 2017 r., „Lokalnego Program Rewitalizacji  Miasta Puławy 
do roku 2020  z perspektywą do 2030 r.” rozpoczęto  działania na wyznaczonym obszarze do 
rewitalizacji. W ramach rewitalizacji Miasto Puławy realizuje projekt pn. „Odnowa 
funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych 
grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych”, 
który stanowi sumę wybranych podstawowych projektów rewitalizacyjnych. Przedsięwzięcie 
dofinansowane jest  z funduszy unijnych w ramach Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów 
miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020. Natomiast pozostałe przedsięwzięcia  realizowane są sukcesywnie przez inne podmioty 
odpowiedzialne za ich  realizację; 

 wśród działań  przyczyniających się do zwiększenia stopnia skomunikowania wewnętrznego 
oraz poprawy stanu technicznego dróg w mieście była budowa i przebudowa dróg w mieście. 
W okresie monitorowanym  wybudowano 6,02 km nowych oraz przebudowano 2,58 km dróg 
wraz z niezbędną infrastrukturą tj. ścieżkami rowerowymi, odwodnieniem i oświetleniem.  
W latach 2015-2018 wybudowano 466 miejsc parkingowych oraz  6,54 km ścieżek 
rowerowych; 

 w kontekście infrastruktury komunikacyjnej należy wspomnieć aspekt proekologicznych 
działań oraz zwiększenia mobilności mieszkańców, czyli zakup 13 autobusów niskoemisyjnych 
z normą EURO 6, zamontowanie ogniw fotowoltaicznych na starszych autobusach oraz 
kontynuacja budowy systemu informacji  pasażerskiej i nowych wiat przystankowych. Zadania 
te realizowane były w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, 
realizowanego w partnerstwie przez gminy wchodzące w skład Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Miasta Puławy. Są to wymierne efekty współpracy Puław z gminami 
sąsiednimi, wynikające z przyjętej wspólnie w 2014 roku Strategii Rozwoju MOF Miasta 
Puławy;  

 Puławski samorząd dokładał starań by kreować użyteczną, funkcjonalną przestrzeń  
i przyjazny klimat urbanistyczny miasta. Sukcesywnie zwiększana była powierzchnia terenów 
zieleni o funkcji rekreacyjno–wypoczynkowej. Wprowadzano innowacyjne rozwiązania  
i tworzono miejsca szczególnie istotne dla mieszkańców ze względu na funkcje społeczne, 
estetyczne i środowiskowe, które umożliwiają aktywny i bierny wypoczynek na łonie natury, 
uprawianie sportu i rekreacji, spędzenie czasu wolnego z rodziną i znajomymi. Najlepszym tego 
przykładem była realizacja w 2018 roku zagospodarowania Błoni Miejskich, skweru przy ul. 
Wróblewskiego i Gdańskiej oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2. Łącznie na nowo 
zagospodarowano przeszło 4,3 hektara miejskich terenów zieleni; 

 wspierane były inicjatywy związane z rozwojem sieci teleinformatycznej, aktywnie obserwuje 
się rozwój infrastruktury sieciowej i podejmuje działania regulujące obszar, w którym rynek nie 
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jest dostatecznie rozwinięty. Miasto Puławy dostarcza telefonię VoIP, Internet do placówek 
oświatowych, przedszkoli oraz innych jednostek podległych gminie Miastu Puławy; 

Prowadzone były zadania o charakterze ciągłym wymagające systematycznych i powtarzalnych działań, 
tj. w szczególności: 

 w celu zapewnienia ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz stworzeniu 
warunków dla różnych form budownictwa z roku na rok  zwiększa się powierzchnia miasta  
pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Na koniec 2018 r. pokrycie 
planami wynosiło 61 % terenu miasta; 

 Zakład Usług Komunalnych wdraża  przedsięwzięcia: „Dostosowanie Zakładów 
Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK” oraz 
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Puławach”; 

 poprawie jakości powietrza służyć będą również inwestycje w zakup dla mieszkańców paneli 
fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na co Miasto  w 2018 roku 
pozyskało dofinansowanie unijne; 

 kontynuowane były działania rewaloryzacyjne zgodnie z „Gminnym Programem Opieki nad 
Zabytkami dla Miasta Puławy”; 

 Miasto rozwijało współpracę, międzygminną i zagraniczną oraz z partnerami społecznymi, jak 
również działania w ramach promocji wizerunkowej i gospodarczej. 

 
CEL STRATEGICZNY II. ROZWÓJ  I DYWERSYFIKACJA LOKALNEJ GOSPODARKI 

 

Cel 
pośredni 

Ilość  
zadań 

strategicznych 

Charakter zadań strategicznych                                 
w latach 2015-2018: 

w trakcie 
realizacji 

realizowane 
w sposób 

ciągły 

zrealizowane 
 

II.1. Rozwój 
przedsiębiorczości  i 

promocja 
zatrudnienia 

4 - 4 - 

II.2. Pozyskiwanie 
inwestycji 

2 - 2 - 

II.3. Rozwój 
innowacyjności 

2 - 2 - 

II.4. Rozwój turystyki i 
rekreacji 

4 - 4 - 

Ogółem 12 - 12 - 
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W ramach rozwoju i dywersyfikacji lokalnej gospodarki w latach 2015-2018 podejmowano 
w głównej mierze systematyczne działania o charakterze ciągłym, m.in.: 

 sukcesywnie rozwijana była współpraca samorządu Miasta z Puławską Izbą Gospodarczą oraz 
współpraca PPN-T z Fundacją Puławskie Centrum Przedsiębiorczości; 

 Powiatowy Urząd Pracy w Puławach realizował i wdrażał szereg zadań z zakresu zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji bezrobotnych – łącznie realizowano 20 nowych 
programów aktywizacji zawodowej oraz 32 działania mające na celu dopasowanie oferty 
edukacyjnej do wymagań lokalnego rynku pracy; 

 projekt „Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miasta 
– Lublin i Puławy” umożliwił realizację kampanii internetowej i prasowej promującej potencjał 
inwestycyjny gminy Miasto Puławy, konkursu START-UP czy wykonanie strony internetowej 
„System Obsługi Inwestora”; 

 w zakresie wspierania współpracy nauki i biznesu organizowane były: Dni Innowacji, spotkania 
poświęcone gwarancjom udzielanym ze środków Funduszu Gwarancyjnego dla rozwoju 
innowacyjności MŚP, spotkania dla przedsiębiorców prowadzących działalność w PPN-T czy 
konferencje tematyczne; 

 działalność PPN-T ukierunkowana była przede wszystkim na wspieranie działalności 
innowacyjnej i edukacyjnej - podejmowano szereg inicjatyw określonego typu szkoleń                                        
i konferencji dla przedsiębiorców, wizyty studyjne dla delegacji zagranicznych. Kluczowym 
aspektem było porozumienie z największymi jednostkami naukowymi, Szkołą Główną 
Handlową oraz Politechniką Warszawską. Kompleksowe wsparcie dla rozwoju innowacyjnych 
przedsiębiorstw typu startup będzie możliwe w ramach projektu „Platformy Startowe dla 
nowych pomysłów – Wschodni Akcelerator Biznesu”; 

 Miasto Puławy kontynuowało współpracę z: 
o Lokalną Organizacją Turystyczną „Kraina Lessowych Wąwozów”, dzięki czemu oferta 

turystyczna Miasta prezentowana była na imprezach wystawienniczych, targach, 
kiermaszach czy portalach internetowych, 

o Gminami Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Lokalną Grupą Działania „Zielony 
Pierścień”; 

 w zakresie promocji oferty turystycznej zrealizowana została kampania „Puławy na weekend”, 
udostępniono aplikację turystyczną na urządzenia mobilne, wydano okolicznościowy album  
z okazji nadania Puławom praw miejskich oaz zaktualizowano przewodnik turystyczny; 

 prowadzone były zadania skoncentrowane na doposażeniu i promowaniu obiektu Mariny –  
w ostatnich dwóch latach na Marinie powstały nowe miejsca: do grillowania oraz do 
wypoczynku na hamakach; 

 sukcesywnie rozbudowywana i modernizowana była baza sportowo-rekreacyjna – powstało 
sezonowe sztuczne lodowisko, wybudowano kompleks boisk przy SP Nr 11 i SP Nr 1, 
zmodernizowane zostały place zabaw przy MP Nr 3  i MP Nr 14, wykonano nowe skwery 
rekreacyjno-wypoczynkowe (przy ul. Kochanowskiego i Sienkiewicza, Gdańskiej, 
Wróblewskiego/Prusa, Polnej, przed ZSO Nr 2, na os. Niwa, Błonia Miejskie, w Marinie, przy 
hali MOSiR). Opracowana została wielobranżowa dokumentacja na przebudowę istniejącego 
Skateparku przy ul. Wróblewskiego. W roku 2018 rozpoczęto budowę nowoczesnej 
i funkcjonalnej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Lubelskiej z przewidywanym terminem 
zakończenia na II półrocze roku 2020. 
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CEL STRATEGICZNY III. UTRZYMANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA NA TERENIE PUŁAW 

 

Cel 
pośredni 

Ilość  
zadań 

strategicznych 

Charakter zadań strategicznych                                        
w latach 2015-2018: 

w trakcie 
realizacji 

realizowane 
w sposób 

ciągły 

zrealizowane 
 

III.1. Podnoszenie 
jakości oferty 

edukacyjnej w Mieście 
Puławy 

3 - 3 - 

III.2. Rozwój kultury 2 1 1 - 

III.3. Zapewnienie 
bezpieczeństwa 

socjalnego 
7 - 7 - 

III.4. Poprawa oferty 
jakości usług 
komunalnych 

3 - 3 - 

III.5. Poprawa 
bezpieczeństwa 

publicznego 
2 - 2 - 

Ogółem 17 1 16 - 

W obszarze celu III, w latach 2015-2018 podejmowane były zadania realizowane w sposób ciągły, które 
znacząco wpływają na utrzymywanie wysokiej jakości życia w Puławach: 

 dla zapewnienia uczniom oraz nauczycielom komfortowych warunków nauki i pracy 
rokrocznie modernizowano i doposażano miejskie placówki oświatowe: szkoły i przedszkola. 
Sukcesywne i w miarę potrzeb przeprowadzano remonty wewnątrz i na zewnątrz budynków 
(szczegółowo omówione w ramach zadania strategicznego III.1.1), zakupiono wyposażenie do 
zorganizowania cyfrowej szkoły – SP Nr 10 i SP Nr 1.  Ważnym zadaniem w aspekcie 
kompleksowego dostosowania SP Nr 6 do potrzeb uczniów niepełnosprawnym był montaż 
windy. W każdym roku etapowo modernizowane i budowane były place zabaw (MP Nr 3, MP 
Nr 14, MP Nr 2, MP Nr 1, SP Nr 6, MP Nr 13, MP Nr 16) czy przyszkolne boiska (SP Nr 11, SP Nr 
1, opracowano projekt na budowę sali gimnastycznej i boisk wielofunkcyjnych wraz  
z zagospodarowaniem terenu w SP Nr 3 oraz kompleksu boisk w SP Nr 6); 

 w dziedzinie promowania wśród puławskich maturzystów podejmowania studiów na 
Wydziale zamiejscowym UMCS wdrożono program stypendialny dla osób zamieszkałych  
i studiujących w Puławach osiągających najlepsze wyniki. Liczba uczniów korzystających  
z programów stypendialnych wzrosła z 2 osób w roku 2015 do 26 w roku 2018. Systematycznie 
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zwiększa się także liczba uczniów korzystających z praktyk i staży u puławskich 
przedsiębiorców – ze 115 w 2015 roku do 423 osób w 2018 roku; 

 systematycznie podnoszone były kwalifikacje zawodowe nauczycieli – łącznie w tej sferze we 
wszystkich latach wydatkowano 1 029 068 zł; 

 aspekt upowszechniania kultury oraz działalności twórców realizował  POK „Dom Chemika” 
poprzez m.in. działalność Amatorskiego Ruchu Artystycznego, organizację koncertów, 
festiwalów, warsztatów, konkursów, przeglądów itp., wystawy i galerie, działalność różnych 
form i organizacji np. Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Teatru Retro, Puławskiego Klubu Mam 
czy Puławskiego Stowarzyszenia Amazonek; 

 działalność w zakresie promocji książki i czytelnictwa organizowana była przez Bibliotekę 
Miejską (festiwale, wernisaże, ferie z książką, projekty edukacyjne, wykłady i pogadanki); 

 w zakresie współdziałania z SP ZOZ w Puławach udzielana była pomoc finansowa na realizację 
szeregu przedsięwzięć dotyczących modernizacji szpitala (remont oddziału położniczo-
ginekologicznego, noworodkowego, traktu porodowego), przychodni (Nr 2 przy ul. 
Skłodowskiej, Nr 4 przy ul. Kołłątaja, Nr 3 przy ul. Kilińskiego 18) oraz programy profilaktyki 
zdrowotnej (szczepienia przeciwko pneumokokom, wirusowi brodawczaka ludzkiego); 

 w celu przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom społecznym realizowane były zadania 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 (m.in. programy 
„Domowych Detektywów” czy „Archipelag Skarbów”) oraz w ramach konkursów ofert przez 
organizacje pozarządowe (punkty konsultacyjne, szkolenia i programy profilaktyczne).  

 stale swoją działalność prowadziły instytucje wsparcia społecznego, jakim są MOPS, ZDDPS czy 
ŚDS – łącznie w latach przyznano osobom potrzebującym ponad 24 mln zł świadczeń; 

 kontynuowano działania mające na celu wykup i podział gruntów pod zaplanowane pasy 
drogowe w nowopowstających osiedlach mieszkaniowych: Piaski Włostowickie, Piaski II, 
Włostowice, Górna Niwa, Mokradki, które uzbrajane są w miarę zgłaszanych potrzeb  
z uwzględnieniem posiadanych środków finansowych; 

 sukcesywnie realizowano zadania dotyczące uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizację 
sanitarną – łącznie wybudowano ponad 7 km sieci wodociągowej oraz ponad 4 km sieci 
kanalizacyjnej; 

 w sektorze bezpieczeństwa publicznego, Straż Miejska współdziała z instytucjami powołanymi 
do ochrony życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez monitoring, 
wspólne patrole, zabezpieczania imprez kulturalnych, sportowych, religijnych. W roku 2017 
powołano Ecopatrol. 

Kluczową inwestycją będącą w trakcie realizacji wpływającą na rozwój kultury w Puławach jest 
prowadzona przebudowa POK „Dom Chemika”. W ramach zadania, w roku 2015 i 2016 
opracowano dokumentację techniczną i uzyskano niezbędne pozwolenia. Budowę obiektu 
rozpoczęto w roku 2017. Zmodernizowany obiekt zapewni mieszkańcom dostęp do wysokiej 
jakości usług kulturalnych poprzez zwiększenie zakresu jego działalności czy nowoczesnych 
rozwiązań wewnątrz budynku. Poprawi się także efektywność wykorzystania energii w obiekcie. 
W roku 2020 przewiduje się zakończenie robót i oddanie do użytku zmodernizowanego POK 
„Domu Chemika”.   
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Na podstawie analizy zebranych materiałów, należy pozytywnie ocenić stopień realizacji Strategii  
w okresie objętym w przedstawionym raporcie. W czasie ostatnich czterech lat podjęto wiele działań 
zmierzających do osiągnięcia celów ujętych w/w dokumencie.  Jednocześnie należy stwierdzić, że 
znaczna część projektów ma charakter cykliczny, co z punktu widzenia monitoringu jest zjawiskiem 
pożądanym, ponieważ pozwala w sposób systematyczny obserwować i porównywać efekty ich 
realizacji w ujęciu kilkuletnim. 

W odpowiedzi na wyzwania wynikające ze zmian sytuacji społeczno–gospodarczej  Miasta, założeń 
nowego okresu programowania UE na lata 2021–2027 oraz w celu zapewnienia spójności  
z dokumentami szczebla krajowego i regionalnego wymagana jest aktualizacja  dokumentu Strategii 
Rozwoju Miasta Puławy. 
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Załącznik nr 1. Wskaźniki monitoringowe 
Nr cel/ 
zadanie Wskaźnik monitoringowy 

Jednost
ka 

miary 
Źródło 2015 2016 2017 2018 

I. Wzmocnienie potencjału rozwojowego miasta 

I.1. Kształtowanie przestrzenni miasta służące wszechstronnemu rozwojowi  

I.1.1.  Kontynuacja działań na rzecz racjonalnego kształtowania przestrzeni Miasta 

  

Powierzchnia obszarów 
objętych miejscowymi 
planami zagospodarowania 
przestrzennego 

ha UM 2675 2998 3080 3080 

  powierzchnia miasta km2 UM 50,49 50,49 50,49 50,5 

  

Procent powierzchni miasta 
objętej planami 
zagospodarowania 
przestrzennego 

% UM 52,90 59,20 61 61 

I.1.3. Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji 

  
Powierzchnia obszarów 
rewitalizowanych 

ha UM 0 189,02 189,02 189,02 

  powierzchnia miasta km2 UM 50,49 50,49 50,49 50,49 

  
Procent powierzchni miasta 
objętej programami 
rewitalizacji 

% UM 0 3,74 3,74 3,74 

I.2. Poprawa dostępności komunikacyjnej   

I.2.2. Rozwój sieci drogowej w południowej części Puław 

  Długość wybudowanych 
dróg 

km ZDM 1,70 0,14 0,73 2,00 

  
Długość zmodernizowanych 
dróg 

km ZDM 0,094 0,311 0 0,65 

I.2.3. Optymalizacja wewnętrznego układu drogowego 

  
Długość wybudowanych 
dróg gminnych 

km UM 2,04 0,57 0,73 2,68 

  
Długość zmodernizowanych 
dróg gminnych 

km UM    0,17       1,26     0,50 0,65 

  Długość zmodernizowanych 
dróg na terenie Puław 

km 
UM / 

ZDW / 
ZDP 

   0,17       1,26     0,50 0,65 

  
Długość wybudowanych 
dróg na terenie Puław km 

UM / 
ZDW / 

ZDP 
2,04 0,57 0,73 2,68 

  
Liczba wybudowanych 
miejsc parkingowych 

szt. 
UM / 
ZDM 

      41        299     32 94 

  Długość wybudowanych 
dróg rowerowych 

km UM / 
ZDM 

   2,86     0,90 0,77 2,02 

  

Liczba wybudowanych 
elementów infrastruktury 
towarzyszącej dla 
rowerzystów 

szt. 
UM / 
ZDM 

0 0 17 14 
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I.2.4. Integracja systemów komunikacji publicznej  

  
Długość tras publicznego 
transportu zbiorowego 

km MZK 314 303 305 328 

  
Liczba wybudowanych 
przystanków publicznego 
transportu zbiorowego 

szt. MZK 0 0 0 2 

  

Liczba połączeń 
realizowanych w ramach 
publicznego transportu 
zbiorowego 

szt. UM 29 30 30 30 

I.2.5. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

  Długość wybudowanych 
kanałów technologicznych 

km UM 2,00 1,84 1,44 2,78 

  
Długość zmodernizowanych 
kanałów technologicznych 

km UM 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Długość sieci Internetu 
szerokopasmowego 

km UM 43,00 43,00 43,00 43,00 

I.3. Ochrona środowiska    

I.3.1. 
Kontynuacja działań na rzecz rozwoju gospodarki wodno-ściekowej wraz z integracją gminnych 
systemów w ramach "Aglomeracji Puławskiej"  

  

Połączenia wodociągowe 
prowadzące do budynków 
mieszkalnych w 
"Aglomeracji Puławskiej" 

szt. MPWiK 97 459 102 102 

  

Połączenia kanalizacyjne 
prowadzące do budynków 
mieszkalnych w 
"Aglomeracji Puławskiej" 

szt. MPWiK 431 523 89 92 

  
Długość sieci wodociągowej 
w "Aglomeracji Puławskiej" 

km MPWiK 2,02 24,48 1,20 5,60 

  Długość sieci kanalizacyjnej 
w "Aglomeracji Puławskiej" 

km MPWiK 31,50 13,88 1,1 4,50 

  

Odsetek ludności 
korzystającej z sieci 
wodociągowej w 
"Aglomeracji Puławskiej" 

% MPWiK 96,90 99,00 99,00 99,00 

  
Odsetek ludności 
korzystającej z kanalizacji  
w "Aglomeracji Puławskiej" 

% MPWiK 95,70 96,50 96,50 96,50 

I.3.2. Rozwój zintegrowanego systemu gospodarki odpadami 

  

Liczba przeprowadzonych 
wśród mieszkańców akcji 
edukacyjnych w zakresie 
zagospodarowania 
odpadów 

szt. UM 14 12 13 14 

  
Procent odzysku surowców 
wtórnych 

% ZUK 12,90 11,94 15,65 16,15 

I.3.3. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej 

 
Zużycie energii elektrycznej 
dla m. Puławy 

MWh PGE 80 167,30 80 586,04 81 458,40  81 354,11 
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Zużycie energii elektrycznej 
w gospodarstwach 
domowych 

MWh BDL 26 770,44 26 528,05 26 768,63 26 607,38 

  Zużycie energii cieplnej GJ OPEC 563 924 599 584 615 588  595 064 

  Zużycie gazu tys.m3 PGNiG 4 779 4 823 5 388 5 005 

  
Udział produkcji energii  
z odnawialnych źródeł % ZE 6,7 6,8 7,86 8,00 

I.3.4. Edukacja ekologiczna             

  
Liczba kampanii w zakresie 
edukacji ekologicznej szt. UM 13 15 16 13 

  
Nakłady na edukację 
ekologiczną 

PLN UM 84 751 110 682 147 801 166  

  
Nakłady na edukację 
ekologiczną na mieszkańca 

PLN / 
os. 

UM 1,76 2,32 3,12 3,55 

  liczba mieszkańców os. UM 48 065 47 698 47 382 47 012 

I.3.5. 
Współpraca samorządu Miasta Puławy z partnerami społecznymi, w tym z Zakładami 
Azotowymi "Puławy" S.A.  

  

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

szt. UM 3 3 4 4 

I.3.6 Ochrona przyrody i kształtowanie krajobrazu  

  
Liczba odnowionych 
parków, skwerów, 
zieleńców 

szt. UM 0 0 0 1 

  
Liczba nowych parków, 
skwerów, zieleńców 

szt. UM 3 0 0 3 

  Liczba pomników przyrody szt. UM 27 22 22 22 

  
Powierzchnia obszarów 
prawnie chronionych ha UM 2 139 2 139 2 139 2 139 

  

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

szt. UM 51 16 26 32 

I.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego   

I.4.1. 
Wsparcie rewaloryzacji zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego i udostępnienia go na 
potrzeby ruchu turystycznego i mieszkańców 

  
Nakłady poniesione na 
rewaloryzację zespołu 
pałacowo-parkowego 

PLN UM 561 014 337 601 0,00 314 347 

  
Liczba zwiedzających zespół 
pałacowo-parkowy 
(Muzeum Czartoryskich) 

os. IUNG 19 803 25 822 26 077 34 194 

I.4.2. 
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 
Puławy 

szt. UM 5 4 1 7 
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Nakłady poniesione na 
rewaloryzację zabytków 
ujętych w Gminnym 
Programie Opieki nad 
Zabytkami dla Miasta 
Puławy 

PLN UM 834 014 557 701 6 000 1 164 110 

I.5. Rozwój powiązań zewnętrznych i promocja Miasta   

I.5.1. Promocja wizerunku Puław             

  
Liczba działań promujących 
Puławy skierowanych do 
turystów 

szt. UM 5 8 14 18 

  
Liczba działań promujących 
Puławy skierowanych do 
przedsiębiorców 

szt. UM 103 1 2 2 

I.5.2. Rozwój współpracy międzygminnej i zagranicznej Miasta Puławy 

  
Liczba inicjatyw z innymi 
samorządami  szt. UM 3 3 3 3 

  
Liczba inicjatyw 
realizowanych w ramach 
MOF 

szt. UM 3 3 3 3 

  

Liczba inicjatyw 
realizowanych we 
współpracy z zagranicznymi 
partnerami 

szt. UM 8 5 5 7 

II. Rozwój i dywersyfikacja lokalnej gospodarki   

II.1. Rozwój przedsiębiorczości i promocja zatrudnienia   

II.1.1. Rozwój współpracy samorządu Miasta Puławy ze  środowiskiem przedsiębiorców 

  

Liczba inicjatyw we 
współpracy ze 
środowiskiem 
przedsiębiorców mających 
na celu poprawę warunków 
dla rozwoju 
przedsiębiorczości 

szt. UM 1 0 0 0 

  

Liczba spotkań samorządu 
z przedstawicielami 
środowiska 
przedsiębiorców 

szt. UM 1 1 1 1 

II.1.2. 
Wspieranie lokalnych instytucji otoczenia biznesu i rozwijanie instrumentów wspierania 
przedsiębiorców 

  

Liczba podmiotów 
korzystających z usług 
informacyjno-doradczych 
oraz szkoleniowych w PPN-T 

szt. PPN-T 5 25 26 7 

  
Liczba podmiotów 
inkubowanych w PPN-T 

szt. PPN-T 9 2 13 6 

  

Liczba inicjatyw 
realizowanych  
z organizacjami 
pozarządowymi  

szt. UM 2 4 7 7 



Raport o stanie realizacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. 
za okres 2015-2018  

 

 94 

i prowadzącymi działania 
związane ze wsparciem dla 
przedsiębiorstw 

II.1.3. Wykorzystanie walorów terenów przemysłowych zlokalizowanych w Puławach 

  

Liczba nowych inwestycji 
zlokalizowanych na 
terenach przemysłowych 
 w Puławach 

szt. UM 10 8 9 6 

II.1.4. 
Promocja zatrudnienia, odpowiedzialne kształtowanie rynku pracy przez partnerów publicznych 
i prywatnych 

  Liczba bezrobotnych os. 
GUS, 
PUP 

1 665 1 496 1 176 1 264 

  
Liczba bezrobotnych 
pozostających bez pracy 
dłużej niż 1 rok 

os. PUP 893 761 571 606 

  
Liczba bezrobotnych  
w wieku powyżej 50 roku 
życia 

os. PUP 386 397 288 294 

  
Udział bezrobotnych  
w grupie osób w wieku 
produkcyjnym 

% 
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) 

10,97% 
(18-24) 
31,21% 
(25-34) 
22,53% 
(35-44) 
19,39% 
(45-54) 
11,05% 
(55-59) 

4,85% (60 
lat i 

więcej) 

10,76% 
(18-24) 
31,49% 
(25-34) 
24,92% 
(35-44) 
18,67% 
(45-54) 
 9,57% 
(55-59) 

4,59% (60 
lat i 

więcej) 

  

Udział bezrobotnych 
pozostających bez pracy 
dłużej niż 1 rok w ogóle 
bezrobotnych 

% PUP 53,06 52,03 49,34 48,2 

  
Liczba bezrobotnych w 
wieku powyżej 50 roku 
życia w ogóle bezrobotnych 

% PUP 22,49 24,86 23,39 23,9 

  
Liczba nowych programów 
aktywizacji zawodowej 

szt. 
UM, 
PUP 

7 2 2 9 

  

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

szt. UM 19 4 6 3 

II.2. Pozyskiwanie inwestycji   

II.2.1. 
Pozyskanie i przygotowanie terenów pod kluczowe inwestycje przemysłowe, usługowe, 
handlowe, rekreacyjno-sportowe i turystyczne 

  
Powierzchnia nowych 
terenów inwestycyjnych ha UM 2 0 0 0 

  
Powierzchnia uzbrojonych 
terenów inwestycyjnych 

ha UM 

40,50  
w tym 

własność 
gminy 
16,30 

40,50  
w tym 

własność 
gminy 
15,15 

40,50  
w tym 

własność 
gminy 

14,1469 

40,50  
w tym 

własność 
gminy 

14,1469 
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Odsetek powierzchni 
terenów z przeznaczeniem 
na inwestycje, dla których 
zostały uchwalone MPZP 

% UM 85,47 85,47 85,47 85,47 

  
Liczba nowych inwestycji 
ulokowanych na miejskich 
terenach inwestycyjnych 

szt. UM 1 1 1 0 

  

Liczba nowych inwestycji 
ulokowanych w obszarze 
Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej 

szt. ZA 0 0 1 0 

II.2.2. Marketing gospodarczy             

  

Liczba targów i imprez 
wystawienniczych podczas 
których promowano 
inwestowanie na terenie 
Puław 

szt. PPN-T 404 448 376 501 

  liczba uczestników os.  PPN-T 21 878 22 481 17 200 16 029 

  

Liczba nowych 
przedsiębiorstw 
ulokowanych na terenie 
PPN-T 

szt. PPN-T 10 8 9 6 

  
Liczba nowych jednostek 
naukowo-badawczych na 
terenie PPN-T 

szt. PPN-T 1 1 1 0 

II.3. Rozwój innowacyjności   

II.3.1. Wspieranie współpracy środowiska nauki i środowiska gospodarczego 

  

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

szt. PPN-T 30 32 19 9 

II.3.2. 
Wykorzystanie możliwości Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego dla rozwoju 
gospodarczego Puław 

  

Liczba inicjatyw 
promocyjnych służących 
rozpropagowaniu 
potencjału PPN-T wśród 
lokalnych przedsiębiorców 

szt. UM 45 30 456 191 

  

Liczba nowych 
przedsięwzięć 
realizowanych na terenie 
PPN-T w branżach 
kluczowych dla lokalnej 
gospodarki 

szt. PPN-T 0 0 0 1 

  

Liczba inicjatyw w zakresie 
współpracy PPN-T  
i działających na jego 
terenie przedsiębiorstw z 
placówkami edukacyjnymi 

szt. PPN-T 4 4 8 9 

II.4. Rozwój turystyki i rekreacji  
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II.4.1. 
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 turystyczną 
regionu 

szt. UM 20 20 10 12 

  
Liczba ponadgminnych 
produktów turystycznych 

szt. UM 6 7 7 7 

II.4.2. Rozwój działań służących otwieraniu Puław na Wisłę wraz z jej użeglownieniem 

  
Liczba nowych obiektów 
rekreacyjnych nad Wisłą 

szt. UM 0 0 1 1 

  
Liczba korzystających  
z Mariny w Puławach os. MOSiR 95 502 58 684 89 032 73 381 

II.4.3. Promocja oferty turystycznej Miasta Puławy 

  

Liczba targów i imprez, 
podczas których 
promowane były walory 
turystyczne Puław 

szt. UM 10 16 10 12 

  

Liczba artykułów w 
publikacjach poświęconych 
promocji oferty 
turystycznej Puław 

szt. UM 4 1 6 6 

II.4.4. 
Utrzymanie i modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz dalszy rozwój 
oferty sportowo-rekreacyjnej 

  

Liczba rozbudowanych  
i  zmodernizowanych 
obiektów sportowo-
rekreacyjnych 

szt. UM 3 4 2 1 

  
Liczba nowych obiektów 
sportowo-rekreacyjnych 

szt. UM 2 3 1 4 

III. Utrzymanie wysokiej jakości życia na terenie Puław   

III.1. Podnoszenie jakości oferty edukacyjnej na Mieście Puławy 

III.1.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej 

  
Liczba zmodernizowanych 
obiektów oświatowych 

szt. UM 15 6 14 16 

  Liczba doposażonych 
obiektów oświatowych 

szt. UM 12 16 8 9 

  
Liczba wykorzystywanych 
na cele edukacyjne 
obiektów pozaszkolnych 

szt. UM 2 2 2 2 

  
Liczba uczniów 
korzystających z zaplecza 
PPN-T 

os. UM 27 179 31 891 11 269 9 559 

III.1.2. Wspieranie współpracy szkół ze środowiskiem przedsiębiorców 

  
Liczba spotkań 
przedstawicieli środowiska 
przedsiębiorców z 

szt. UM 7 10 9 16 
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organami zarządzającymi 
szkół 

  

Liczba programów 
stypendialnych 
organizowanych przez 
puławskich 
przedsiębiorców dla 
uczniów miejscowych szkół 

szt. UM 0 0 0 0 

  

Liczba programów praktyk  
i staży u puławskich 
pracodawców 
dedykowanych uczniom 
miejscowych szkół 

szt. UM 6 8 8 7 

  
Liczba uczniów 
korzystających z 
programów stypendialnych 

os. UM 2 4 20 26 

  

Liczba uczniów 
korzystających z 
programów praktyk i staży 
u puławskich 
przedsiębiorców 

os. UM 115 125 407 423 

III.1.3. Podnoszenie jakości kształcenie i wychowania 

  

Liczba programów 
edukacyjnych, np. 
przedsiębiorczości, 
językowych itp. 

szt. UM 55 64 118 128 

  Liczba zajęć pozalekcyjnych szt. UM 495 476 358 343 

  
Liczba uczniów biorących 
udział w olimpiadach 
przedmiotowych 

os. UM 17 27 48 24 

  
Liczba laureatów olimpiad 
przedmiotowych 

os. UM 3 7 14 19 

III.2. Rozwój kultury  

III.2.1. Modernizacja obiektów instytucji kultury 

  
Nakłady na doposażenie 
Biblioteki Miejskiej 

PLN UM 19 680 32 691 0,00 0,00 

III.2.2. Wspieranie form upowszechniania kultury oraz działalności twórców 

  
Liczba imprez 
organizowanych przez POK 
"Dom Chemika" 

szt. POK 235 293 323 246 

  
Liczba imprez kulturalnych 
organizowanych przez 
Bibliotekę Miejską 

szt. BM 72 904 60 212 56 446 15 243 

  
Liczba uczestników imprez 
organizowanych przez POK 
"Dom Chemika" 

os. POK 379 425 543 444 

  

Liczba uczestników imprez 
kulturalnych 
organizowanych przez 
Bibliotekę Miejską 

os. BM 8 702 11 008 13 687 11 785 
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Nakłady na dofinansowanie 
działalności kulturalnej 
organizacji pozarządowych 

PLN UM 249 919 313 726 300 044 325 000 

III.3. Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego  

III.3.1. Współdziałanie z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia 

  

Liczba zdrowotnych 
programów 
profilaktycznych 
realizowanych we 
współpracy z instytucjami 
odpowiedzialnymi za 
ochronę zdrowia 

szt. UM 2 1 2 2 

  
Liczba osób objętych 
zdrowotnymi programami 
profilaktycznymi 

os. UM 647 608 1 142 783 

III.3.2. Profilaktyka zdrowotna i edukacja na rzecz zdrowia 

  
Liczba kampanii w zakresie 
edukacji zdrowotnej 

szt. UM 3 3 3 3 

  
Liczba wdrożonych 
programów z zakresu 
profilaktyki zdrowia 

szt. UM 1 1 2 2 

  
Liczba osób objętych 
programami z zakresu 
profilaktyki zdrowia 

os. UM 8 659 8 547 8 627 8 803 

  
Liczba dzieci objętych 
programami z zakresu 
profilaktyki zdrowia 

os. UM 7 651 7 593 8 025 8 151 

  

Liczba osób dorosłych 
objętych programami z 
zakresu profilaktyki 
zdrowia 

os. UM 1 008 954 602 652 

III.3.3. Przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym 

  
Liczba programów z zakresu 
profilaktyki uzależnień 

szt. MOPS, 
MONAR 11 11 11 10 

  

Liczba osób biorących 
udział w zajęciach 
edukacyjnych z zakresu 
profilaktyki uzależnień 

os. MOPS, 
MONAR 14 752 13 582 13 714 12 671 

  
Liczba osób objętych 
terapią uzależnionych od 
narkotyków 

os. MOPS, 
MONAR 366 302 704 120 

  
Liczba osób objętych 
terapią uzależnionych od 
alkoholu 

os. MOPS, 
MONAR 680 692 519 640 

III.3.4. Realizacja zadań z zakresu budownictwa socjalnego 

  Liczba lokali socjalnych szt. UM 742 723 699 671 

  
Liczba lokatorów lokali 
socjalnych 

os. UM 2 098 2 028 1 948 1 866 

  Liczba bezdomnych os. UM 43 53 39 44 
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III.3.5. Prowadzenie i tworzenie instytucji wsparcia społecznego 

  
Liczba instytucji wsparcia 
społecznego 

szt. MOPS 4 4 4 4 

  
Liczba osób korzystających 
z usług instytucji wsparcia 
społecznego 

os. MOPS 3 582 3 453 3 055 2 861 

  

Liczba osób korzystających 
z usług instytucji wsparcia 
społecznego na 1 000 
mieszkańców 

os./ 
1000 
os. 

MOPS 74,5 72,4 64,5 60,9 

  
Kwota przyznawanych 
świadczeń osobom 
potrzebującym 

PLN MOPS 5 755 436 5 863 401 6 520 355 5 982 107 

III.3.6 Promocja kultury fizycznej i sportu 

  
Liczba wspartych lokalnych 
organizacji sportowych 

szt. UM 54 49 50 53 

  
Liczba inwestycji w 
infrastrukturę sportowo-
rekreacyjną 

szt. UM 4 7 4 4 

  
Liczba inicjatyw  w zakresie 
promowania zdrowego 
stylu życia 

szt. UM 40 39 51 54 

  

Liczba działań 
promocyjnych w szkołach w 
zakresie zdrowego stylu 
życia 

szt. UM 124 141 124 117 

III.3.7 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

  

Liczba inicjatyw na rzecz 
wsparcia osób i grup 
wykluczonych i 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 

szt. MOPS 23 21 15 18 

  

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

os. MOPS 3877 3914 2 520 2 817 

III.4. Poprawa oferty i jakości usług komunalnych  

III.4.2. Zapewnienie Miastu bezpieczeństwa energetycznego 

  
Długość zmodernizowanej 
sieci ciepłowniczej km OPEC 0,27 0,13 0,54 0,75 

  
Liczba awarii sieci 
ciepłowniczej na 1 km sieci 

szt. OPEC 0,29 0,23 0,31 0,18 

  
Nakłady na modernizację 
sieci energii elektrycznej 

PLN ZE  3 963 487 2 664 766 bd bd 

III.4.3. Rozwój systemu zbiorowego zaopatrzenia miasta w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków 

  
Połączenia wodociągowe 
prowadzące do budynków 
na terenie miasta 

szt. MPWiK 50 39 49 38 
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Połączenia kanalizacyjne 
prowadzące do budynków 
na terenie miasta 

szt. MPWiK 45 37 54 47 

  
Długość sieci wodociągowej 
na terenie miasta 

km MPWiK 1,40 0,90 0,32 4,74 

  
Długość sieci kanalizacyjnej 
na terenie miasta 

km MPWiK 1,60 1,30 0,8 0,46 

  
Odsetek ludności 
korzystającej z sieci 
wodociągowej  

% MPWiK 99,80 99,80 99,80 99,80 

  
Odsetek ludności 
korzystającej z sieci 
kanalizacyjnej 

% MPWiK 98,00 98,50 98,6 98,7 

III.5. Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

III.5.1. Wspieranie działalności służb mundurowych 

  
Liczba wspólnych patroli 
Policji i Straży Miejskiej 

szt. KPP, SM 70 41 70 70 

III.5.2. Prowadzenie działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego 

  

Liczba zrealizowanych 
działań w obszarze edukacji 
mieszkańców w zakresie 
bezpieczeństwa 
publicznego 

szt. UM 89 52 61 46 

  

Liczba osób biorących 
udział w programach 
edukacyjnych z zakresu 
bezpieczeństwa 
publicznego 

os. UM 2 500 1 300 1 450 1 150 

  Liczba zamontowanych 
kamer monitoringu 

szt. UM 60 63 64 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


