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Wstęp
1. Przesłanki utworzenia Strategii
W grudniu 2013 roku Rada Miasta Puławy podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania „Strategii
Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.”. Dokument ten ma zastąpić
obowiązującą dotychczas „Strategię Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007-2015” przyjętą uchwałą
Nr IX/81/07 Rady Miasta Puławy z dnia 31 maja 2007 r. Analiza stopnia realizacji celów i zadań
strategicznych oraz ich aktualności stanowiła podstawę do opracowania niniejszego dokumentu.
Dotychczas obowiązująca Strategia wytyczała trzy cele strategiczne:
I.

„Wzmocnienie potencjału rozwojowego Miasta”,

II. „Rozwój i dywersyfikacja lokalnej gospodarki”,
III. „Poprawa jakości życia mieszkańców”.
W ich ramach wyznaczone zostały cele pośrednie i zadania strategiczne, które miały prowadzić do
osiągnięcia celów, a w konsekwencji realizacji przyjętej wizji rozwoju. Cele te, obejmując swym
zasięgiem szeroki obszar zagadnień związanych z rozwojem Miasta, zasadniczo nie straciły na swej
aktualności. Wyjątek stanowi jedynie ostatni z nich. Ponieważ jakość życia na terenie Puław ocenić
należy wysoko, cel ten został przeformułowany i obecnie brzmi „Utrzymanie wysokiej jakości życia na
terenie Puław”. Przewartościowaniu i częściowej dezaktualizacji natomiast uległy cele pośrednie i
zadania strategiczne.
Na decyzję o przystąpieniu do prac nad Strategią złożyło się szereg różnorodnych czynników:
 Okres obowiązywania dotychczasowej Strategii zbliża się ku końcowi. Wiele dotychczasowych
celów i zadań uległo przewartościowaniu lub częściowej dezaktualizacji;
 Nowa perspektywa finansowania ze środków europejskich na lata 2014-2020 wprowadza
wiele istotnych zmian w stosunku do poprzedniego okresu, które należy uwzględnić w
zapisach dokumentu strategicznego;
 Strategia jest dokumentem o charakterze informacyjno-promocyjnym, powinna wskazywać
aktualne kierunki rozwoju Miasta dla potencjalnych inwestorów, a także walory środowiska
gospodarczego, kulturalnego i naturalnego Miasta.
Horyzont czasowy Strategii obejmuje lata do 2020 roku z perspektywą do roku 2030. Rok 2020
wyznacza koniec bieżącego okresu programowania środków europejskich, przy pomocy których
finansowane będą kluczowe inwestycje miejskie. Ponieważ jednak zarządzanie strategiczne jest
procesem ciągłym, a znaczna część zadań wskazanych w Strategii realizowana jest w sposób stały,
uznano za zasadne przedłużenie perspektywy czasowej dokumentu o kolejną dekadę.
Wiele wskazanych w Strategii kierunków działania nie przyniesie żadnych rezultatów w perspektywie
najbliższych kilku lat. Dotyczy to w szczególności zadań związanych z promocją zamieszkania i
pozostawania w Puławach. Jest to w długiej perspektywie jedno z podstawowych wyzwań stojących
przed wspólnotą samorządową, niemniej jednak niektóre efekty podejmowanych działań mogą być
widoczne na poziomie statystycznym dopiero po 5-6 latach. Z tego punktu widzenia uznano również
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za słuszne, by okresu wdrażania i monitorowania postępów działań wpisanych w niniejszą Strategię
nie ograniczać do 2020 roku, ale by rozciągnąć to na kolejny okres.
Ważnym motywem wydłużonej perspektywy obowiązywania niniejszej Strategii jest także fakt
wykształcenia się procedur modyfikowania jej treści w trybie związanym z monitoringiem
strategicznym. Prawidłowe zastosowanie procedur opisanych w dokumencie daje możliwość
utrzymania aktualności Strategii w długim okresie.

2. Metodyka prac nad Strategią
Prace nad dokumentem prowadzone były w oparciu o zasady wskazane w uchwale Rady Miasta
Puławy. Podstawę jego opracowania stanowiła analiza stopnia realizacji i aktualności celów i zadań
wytyczonych w ramach dotychczasowej Strategii. Zarządzanie strategiczne uznać należy bowiem za
proces ciągły, a opracowywana Strategia nie może powstać w oderwaniu od analizy i oceny
podejmowanych dotychczas w tym zakresie działań.
Zarządzeniem Nr A/42/2014 Prezydent Miasta Puławy powołał Zespół ds. opracowania Strategii.
Przyjęto tryb prac w ramach trzech tematycznych grup roboczych:
 ds. zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska,
 ds. rozwoju gospodarczego,
 ds. sfery społecznej.
W ramach współpracy pomiędzy pracownikami merytorycznymi Urzędu Miasta, przedstawicielami
władz samorządowych oraz podmiotami reprezentującymi różnorodne środowiska i instytucjami
zaangażowanymi w działania wspierające rozwój lokalny przeprowadzono cykl spotkań roboczych,
mających na celu identyfikację kierunków i problemów rozwojowych Miasta, a w konsekwencji
określenie konkretnych zapisów celów i zadań Strategii.

3. Struktura dokumentu
O strukturze dokumentu, stanowiącego przede wszystkim zapis najważniejszych kierunków rozwoju i
działań samorządu Miasta planowanych na najbliższe lata, przesądza jego charakter strategiczny.
Strategia dzieli się na cztery części. Pierwsze dwie mają charakter analityczno-diagnostyczny i
obejmują analizę wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań rozwoju Puław oraz podsumowanie
przeprowadzonego wśród mieszkańców badania ankietowego.
Analiza wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań rozwoju Miasta Puławy przeprowadzona została
przede wszystkim w oparciu o różnego rodzaju dane statystyczne i obejmuje analizę stanu
aktualnego w kluczowych dla mieszkańców obszarach. Wykorzystane zostały przy tym dwa narzędzia
analizy strategicznej: PEST oraz SWOT. Analiza PEST polega na zdefiniowaniu kluczowych czynników
rozwoju, grupując je w czterech obszarach: politycznym, ekonomicznym, społeczno-kulturowym oraz
technologicznym. Analiza SWOT natomiast to zestawienie silnych i słabych stron jednostki oraz szans
i zagrożeń jej rozwoju wynikających z procesów zewnętrznych.
Niezwykle ważnym elementem diagnozy stanu aktualnego Miasta jest Podsumowanie wyników
przeprowadzonych ankiet. Wyniki badania pokazują bowiem obraz Miasta widziany oczami jego
mieszkańców i innych grup interesariuszy. Część ta jest o tyle istotna, że efektem podejmowanych w
ramach realizacji Strategii działań, powinno być ukształtowanie i utrzymanie w świadomości
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mieszkańców, a także turystów, przedsiębiorców i czy inwestorów jak najlepszego wizerunku Miasta.
Poznanie problemów wskazywanych przez samych Puławian, pozwoliło na lepsze dopasowanie celów
i zadań do faktycznych potrzeb.
Trzecia część dokumentu: Wizja rozwoju Miasta. Cele i zadania Strategii ma charakter strategiczny.
Przedstawiono w niej wizję rozwoju Puław, stanowiącą idealny obraz miasta w przyszłości. Realizacji
wizji służyć ma podejmowanie konkretnych działań w ramach poszczególnych zadań strategicznych.
Zostały one przyporządkowane celom pośrednim, a te z kolei podzielone na trzy cele strategiczne,
będące priorytetami rozwoju Puław.
Uproszczony schemat podziału działań służących realizacji wizji rozwoju Miasta przedstawiono
poniżej.

CELE STRATEGICZNE
Cele pośrednie

Zadania strategiczne
Zadania operacyjne
Ostatnia część dokumentu Monitoring i ewaluacja Strategii zawiera opis systemu monitorowania
stopnia realizacji celów i zadań strategicznych i ewaluacji przyjętych zapisów.

4. Zgodność Strategii z dokumentami strategicznymi wyższych szczebli
Wizja rozwoju Miasta Puławy określona w Strategii Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z
perspektywą do 2030 r. jest zgodna z celami wskazanymi w dokumentach strategicznych wyższych
szczebli. Realizuje ona cel strategiczny Strategii Rozwoju Kraju 2020, jakim jest „wzmocnienie i
wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i
zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności”. Wpisuje się ponadto w cele
strategiczne „Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do
2030 r.)”:
1) Wzmacnianie urbanizacji regionu,
2) Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich,
3) Selektywne wzmacnianie potencjału wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania technologicznego,
przedsiębiorczości i innowacyjności regionu,
4) Funkcjonalna, przestrzenna i kulturowa integracja regionu.
Zgodność poszczególnych celów i zadań strategicznych z dokumentami wyższych szczebli przedstawia
poniższa tabela.
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Tabela 1. Zgodność zapisów Strategii z dokumentami strategicznymi wyższych szczebli
Nr
I.
I.1.

Cel/zadanie Strategii

Cele i kierunki rozwoju Strategii Rozwoju Kraju 2020

Cele strategiczne i operacyjne Strategii Rozwoju Województwa
Lubelskiego

Wzmocnienie potencjału rozwojowego Miasta
Kształtowanie przestrzeni Miasta służące
wszechstronnemu rozwojowi

I.1.1.

Kontynuacja działań na rzecz racjonalnego
kształtowania przestrzeni Miasta

I.1.2.

Funkcjonalne wykorzystanie terenów centrum
Miasta

I.1.3.

Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji

I.2.

Poprawa dostępności komunikacyjnej

I.2.1.

Ukończenie budowy północnej obwodnicy Miasta
w ciągu drogi ekspresowej S12

I.2.2.

Rozwój sieci drogowej w południowej części Puław

I.2.3.

Optymalizacja wewnętrznego układu drogowego

Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo,
Cel I.1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem
I.1.5. Zapewnienie ładu przestrzennego
Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo,
Cel I.1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem
I.1.5. Zapewnienie ładu przestrzennego
Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna
Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego
równoważenia rozwoju oraz integracja przestrzenna dla
rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych
III.3.4. Zwiększenie spójności terytorialnej
Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna
Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego
równoważenia rozwoju oraz integracja przestrzenna dla
rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych
III.3.3. Tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków regionalnych,
subregionalnych i lokalnych oraz wzmacniania potencjału
obszarów wiejskich
III.3.4. Zwiększenie spójności terytorialnej
Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka
Cel II.7. Zwiększenie efektywności transportu
II.7.2. Modernizacja i rozbudowa połączeń transportowych
II.7.3. Udrożnienie obszarów miejskich
Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka
Cel II.7. Zwiększenie efektywności transportu
II.7.3. Udrożnienie obszarów miejskich
Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka
Cel II.7. Zwiększenie efektywności transportu
II.7.3. Udrożnienie obszarów miejskich
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-

-

-

Cel strategiczny 4. Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i
kulturowa integracja regionu
Cel operacyjny 4.1. Poprawa wewnętrznego skomunikowania
regionu
-

-

Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.

Nr

I.2.4.

I.2.5.

I.3.

Cel/zadanie Strategii

Cele i kierunki rozwoju Strategii Rozwoju Kraju 2020

Integracja systemów komunikacji publicznej

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka
Cel II.7. Zwiększenie efektywności transportu
II.7.3. Udrożnienie obszarów miejskich

Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka
Cel II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych
II.5.1. Zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu
Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna
Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego
równoważenia rozwoju oraz integracja przestrzenna dla
rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych
III.3.3. Tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków regionalnych,
subregionalnych i lokalnych oraz wzmacniania potencjału
obszarów wiejskich

Cele strategiczne i operacyjne Strategii Rozwoju Województwa
Lubelskiego
Cel strategiczny 4. Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i
kulturowa integracja regionu
Cel operacyjny 4.1. Poprawa wewnętrznego skomunikowania
regionu

Cel strategiczny 3. Selektywne zwiększanie potencjału wiedzy,
kwalifikacji, zaawansowania technologicznego, przedsiębiorczości
i innowacyjności regionu
Cel operacyjny 3.6. Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Ochrona środowiska

I.3.1.

Kontynuowanie działań na rzecz rozwoju systemu
gospodarki wodno-ściekowej wraz z integracją
gminnych systemów w ramach "Aglomeracji
Puławskiej"

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka
Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko
II.6.4. Poprawa stanu środowiska

I.3.2.

Rozwój zintegrowanego systemu gospodarki
odpadami

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka
Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko
II.6.4. Poprawa stanu środowiska

I.3.3.

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka
Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko
II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej
II.6.3. Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii

I.3.5.

Współpraca samorządu Miasta Puławy z
partnerami społecznymi, w tym z Grupą Azoty
Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka
Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko
II.6.4. Poprawa stanu środowiska
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Cel strategiczny 4. Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i
kulturowa integracja regionu
Cel operacyjny 4.5. Racjonalne i efektywne wykorzystywanie
zasobów przyrody dla potrzeb gospodarczych i rekreacyjnych, przy
zachowaniu i ochronie walorów środowiska przyrodniczego
Cel strategiczny 4. Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i
kulturowa integracja regionu
Cel operacyjny 4.5. Racjonalne i efektywne wykorzystywanie
zasobów przyrody dla potrzeb gospodarczych i rekreacyjnych, przy
zachowaniu i ochronie walorów środowiska przyrodniczego
Cel strategiczny 4. Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i
kulturowa integracja regionu
Cel operacyjny 4.5. Racjonalne i efektywne wykorzystywanie
zasobów przyrody dla potrzeb gospodarczych i rekreacyjnych, przy
zachowaniu i ochronie walorów środowiska przyrodniczego
Cel strategiczny 4. Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i
kulturowa integracja regionu
Cel operacyjny 4.5. Racjonalne i efektywne wykorzystywanie
zasobów przyrody dla potrzeb gospodarczych i rekreacyjnych, przy
zachowaniu i ochronie walorów środowiska przyrodniczego

Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.

Nr

I.3.6.

I.4.
I.4.1.

I.4.2.
I.5.
I.5.1.
I.5.2.
II.
II.1.

Cel/zadanie Strategii

Ochrona przyrody i kształtowanie krajobrazu

Ochrona dziedzictwa kulturowego
Wsparcie rewaloryzacji zabytkowego zespołu
pałacowo-parkowego i udostępniania go na
potrzeby ruchu turystycznego i mieszkańców
Kontynuacja rewaloryzacji obiektów zabytkowych
w zgodzie z Gminnym Programem Opieki nad
Zabytkami dla Miasta Puławy
Rozwój powiązań zewnętrznych i promocja
Miasta
Promocja wizerunku Puław
Rozwój współpracy międzygminnej i zagranicznej
Miasta Puławy

Cele i kierunki rozwoju Strategii Rozwoju Kraju 2020
Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka
Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko
II.6.4. Poprawa stanu środowiska

Cele strategiczne i operacyjne Strategii Rozwoju Województwa
Lubelskiego
Cel strategiczny 4. Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i
kulturowa integracja regionu
Cel operacyjny 4.5. Racjonalne i efektywne wykorzystywanie
zasobów przyrody dla potrzeb gospodarczych i rekreacyjnych, przy
zachowaniu i ochronie walorów środowiska przyrodniczego

-

-

-

-

-

Cel strategiczny 4. Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i
kulturowa integracja regionu
Cel operacyjny 4.3. Wzmacnianie społecznej tożsamości
regionalnej i rozwijanie więzi współpracy wewnątrzregionalnej

-

Rozwój i dywersyfikacja lokalnej gospodarki
Rozwój przedsiębiorczości i promocja
zatrudnienia

II.1.1.

Rozwój współpracy samorządu Miasta Puławy ze
środowiskiem przedsiębiorców

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka
Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki
II.2.4. Poprawa warunków ramowych dla prowadzenia działalności
gospodarczej

II.1.2.

Wspieranie lokalnych instytucji otoczenia biznesu i
rozwijanie instrumentów wspierania
przedsiębiorców

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka
Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki
II.2.2. Wzrost udziału przemysłów i usług średnio i wysoko
zaawansowanych technologicznie
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Cel strategiczny 3. Selektywne zwiększanie potencjału wiedzy,
kwalifikacji, zaawansowania technologicznego, przedsiębiorczości
i innowacyjności regionu
Cel operacyjny 3.5. Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw
Cel strategiczny 1. Wzmacnianie urbanizacji regionu
Cel operacyjny 1.2. Wspieranie ponadlokalnych funkcji miast
Cel strategiczny 3. Selektywne zwiększanie potencjału wiedzy,
kwalifikacji, zaawansowania technologicznego, przedsiębiorczości
i innowacyjności regionu
Cel operacyjny 3.3. Stworzenie systemu naukowego, eksperckiego
i wdrożeniowego wsparcia na rzecz rozwoju wybranych sektorów
gospodarki

Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.

Nr

Cel/zadanie Strategii

Cele i kierunki rozwoju Strategii Rozwoju Kraju 2020

II.1.3.

Wykorzystanie walorów terenów przemysłowych
zlokalizowanych w Puławach

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka
Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki
II.2.2. Wzrost udziału przemysłów i usług średnio i wysoko
zaawansowanych technologicznie

II.1.4.

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

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka
Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki
II.2.1. Zwiększenie produktywności gospodarki
Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego
II.4.1. Zwiększanie aktywności zawodowej

II.2.

II.2.1.

Cele strategiczne i operacyjne Strategii Rozwoju Województwa
Lubelskiego
Cel strategiczny 1. Wzmacnianie urbanizacji regionu
Cel operacyjny 1.2. Wspieranie ponadlokalnych funkcji miast
Cel strategiczny 3. Selektywne zwiększanie potencjału wiedzy,
kwalifikacji, zaawansowania technologicznego, przedsiębiorczości
i innowacyjności regionu
Cel operacyjny 3.5. Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw
Cel strategiczny 3. Selektywne zwiększanie potencjału wiedzy,
kwalifikacji, zaawansowania technologicznego, przedsiębiorczości
i innowacyjności regionu
Cel operacyjny 3.4. Rozwijanie systemu kształcenia
dostosowanego do specyfiki regionu

Pozyskiwanie inwestycji
Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka
Pozyskanie i przygotowanie terenów pod kluczowe Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki
inwestycje przemysłowe, usługowe, handlowe,
II.2.1. Zwiększenie produktywności gospodarki
rekreacyjno-sportowe i turystyczne
II.2.4. Poprawa warunków ramowych dla prowadzenia działalności
gospodarczej

II.2.2.

Marketing gospodarczy

II.3.

Rozwój innowacyjności

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka
Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki
II.2.2. Wzrost udziału przemysłów i usług średnio i wysoko
zaawansowanych technologicznie

II.3.1.

Wspieranie współpracy środowiska nauki i
środowiska gospodarczego

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka
Cel II.3. Zwiększenie innowacyjności gospodarki
II.3.4. Zwiększenie wykorzystania rozwiązań innowacyjnych

II.3.2.

Wykorzystanie możliwości Puławskiego Parku
Naukowo-Technologicznego dla rozwoju
gospodarczego Puław

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka
Cel II.3. Zwiększenie innowacyjności gospodarki
II.3.4. Zwiększenie wykorzystania rozwiązań innowacyjnych
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Cel strategiczny 1. Wzmacnianie urbanizacji regionu
Cel operacyjny 1.2. Wspieranie ponadlokalnych funkcji miast
Cel strategiczny 3. Selektywne zwiększanie potencjału wiedzy,
kwalifikacji, zaawansowania technologicznego, przedsiębiorczości
i innowacyjności regionu
Cel operacyjny 3.5. Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw
-

Cel strategiczny 3. Selektywne zwiększanie potencjału wiedzy,
kwalifikacji, zaawansowania technologicznego, przedsiębiorczości
i innowacyjności regionu
Cel operacyjny 3.3. Stworzenie systemu naukowego, eksperckiego
i wdrożeniowego wsparcia na rzecz rozwoju wybranych sektorów
gospodarki
Cel strategiczny 3. Selektywne zwiększanie potencjału wiedzy,
kwalifikacji, zaawansowania technologicznego, przedsiębiorczości
i innowacyjności regionu
Cel operacyjny 3.3. Stworzenie systemu naukowego, eksperckiego
i wdrożeniowego wsparcia na rzecz rozwoju wybranych sektorów
gospodarki

Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.

Nr
II.4.

Cel/zadanie Strategii

II.4.1.

II.4.2.

Rozwój działań służących otwieraniu Puław na
Wisłę wraz z jej użeglownieniem

II.4.3.

Promocja oferty turystycznej Miasta Puławy

II.4.4.

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

III.1.

-

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka
Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko
II.6.5. Adaptacja do zmian klimatu
Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo
Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji
indywidualnych potrzeb i aktywności obywatela
I.3.2. Rozwój kapitału społecznego

Cel strategiczny 4. Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i
kulturowa integracja regionu
Cel operacyjny 4.3. Wzmacnianie społecznej tożsamości
regionalnej i rozwijanie więzi współpracy wewnątrzregionalnej
Cel strategiczny 4. Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i
kulturowa integracja regionu
Cel operacyjny 4.5. Racjonalne i efektywne wykorzystywanie
zasobów przyrody dla potrzeb gospodarczych i rekreacyjnych, przy
zachowaniu i ochronie walorów środowiska przyrodniczego
-

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

III.1.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka
Cel II.3. Zwiększenie innowacyjności gospodarki
II.3.3. Zapewnienie kadr dla B+R
Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego
II.4.2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego

Wspieranie współpracy szkół ze środowiskiem
przedsiębiorców

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka
Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki
II.2.1. Zwiększenie produktywności gospodarki

III.1.3. Podnoszenie jakości kształcenia i wychowania

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka
Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego
II.4.2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego

III.1.2.

Cele strategiczne i operacyjne Strategii Rozwoju Województwa
Lubelskiego

Rozwój turystyki i rekreacji
Rozwój współpracy z ościennymi gminami oraz
organizacjami regionalnymi w zakresie promocji
turystyki

III.

Cele i kierunki rozwoju Strategii Rozwoju Kraju 2020
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Cel strategiczny 1. Wzmacnianie urbanizacji regionu
Cel operacyjny 1.2. Wspieranie ponadlokalnych funkcji miast
Cel strategiczny 3. Selektywne zwiększanie potencjału wiedzy,
kwalifikacji, zaawansowania technologicznego, przedsiębiorczości
i innowacyjności regionu
Cel operacyjny 3.4. Rozwijanie systemu kształcenia
dostosowanego do specyfiki regionu
Cel strategiczny 3. Selektywne zwiększanie potencjału wiedzy,
kwalifikacji, zaawansowania technologicznego, przedsiębiorczości
i innowacyjności regionu
Cel operacyjny 3.4. Rozwijanie systemu kształcenia
dostosowanego do specyfiki regionu
Cel strategiczny 3. Selektywne zwiększanie potencjału wiedzy,
kwalifikacji, zaawansowania technologicznego, przedsiębiorczości
i innowacyjności regionu
Cel operacyjny 3.4. Rozwijanie systemu kształcenia
dostosowanego do specyfiki regionu

Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.

Nr
III.2.

Cel/zadanie Strategii

III.3.

Cele strategiczne i operacyjne Strategii Rozwoju Województwa
Lubelskiego

Rozwój kultury

III.2.1. Modernizacja obiektów instytucji kultury

III.2.2.

Cele i kierunki rozwoju Strategii Rozwoju Kraju 2020

Wspieranie form upowszechniania kultury oraz
działalności twórców

Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo
Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji
indywidualnych potrzeb i aktywności obywatela
I.3.2. Rozwój kapitału społecznego
Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo
Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji
indywidualnych potrzeb i aktywności obywatela
I.3.2. Rozwój kapitału społecznego

Cel strategiczny 1. Wzmacnianie urbanizacji regionu
Cel operacyjny 1.2. Wspieranie ponadlokalnych funkcji miast

-

Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego

Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo
Współdziałanie z instytucjami odpowiedzialnymi za Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji
III.3.1.
ochronę zdrowia
indywidualnych potrzeb i aktywności obywatela
I.3.3. Zwiększenie bezpieczeństwa obywatela
Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo
Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji
III.3.2. Profilaktyka zdrowotna i edukacja na rzecz zdrowia
indywidualnych potrzeb i aktywności obywatela
I.3.3. Zwiększenie bezpieczeństwa obywatela
Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo
Przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom
Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji
III.3.3.
społecznym
indywidualnych potrzeb i aktywności obywatela
I.3.3. Zwiększenie bezpieczeństwa obywatela
Realizacja zadań z zakresu budownictwa
III.3.4.
socjalnego
Prowadzenie i tworzenie instytucji wsparcia
III.3.5.
społecznego
Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo
Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji
III.3.6. Promocja kultury fizycznej i sportu
indywidualnych potrzeb i aktywności obywatela
I.3.2. Rozwój kapitału społecznego
I.3.3. Zwiększenie bezpieczeństwa obywatela
Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna
Cel III.1. Integracja społeczna
III.1.1. Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych
III.3.7. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
wykluczeniem społecznym
III.1.2. Zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej nim
zagrożonych
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-

-

-

-

-

Cel strategiczny 4. Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i
kulturowa integracja regionu
Cel operacyjny 4.2. Wspieranie włączenia społecznego

Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.

Nr

Cel/zadanie Strategii

Poprawa oferty i jakości usług komunalnych
Przygotowanie terenów pod budownictwo
III.4.1.
mieszkaniowe

Cele i kierunki rozwoju Strategii Rozwoju Kraju 2020

Cele strategiczne i operacyjne Strategii Rozwoju Województwa
Lubelskiego

III.4.

-

III.4.2.

Zapewnienie Miastu bezpieczeństwa
energetycznego

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka
Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko
II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej

III.4.3.

Rozwój systemu zbiorowego zaopatrzenia Miasta
w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka
Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko
II.6.4. Poprawa stanu środowiska

III.5.

Poprawa bezpieczeństwa publicznego

III.5.1. Wspieranie działalności służb mundurowych

III.5.2.

Cel strategiczny 1. Wzmacnianie urbanizacji regionu
Cel operacyjny 1.2. Wspieranie ponadlokalnych funkcji miast
Cel strategiczny 4. Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i
kulturowa integracja regionu
Cel operacyjny 4.5. Racjonalne i efektywne wykorzystywanie
zasobów przyrody dla potrzeb gospodarczych i rekreacyjnych, przy
zachowaniu i ochronie walorów środowiska przyrodniczego
Cel strategiczny 1. Wzmacnianie urbanizacji regionu
Cel operacyjny 1.2. Wspieranie ponadlokalnych funkcji miast
4.5.

Prowadzenie działań w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego

Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo
Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji
indywidualnych potrzeb i aktywności obywatela
I.3.3. Zwiększenie bezpieczeństwa obywatela
Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo
Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji
indywidualnych potrzeb i aktywności obywatela
I.3.3. Zwiększenie bezpieczeństwa obywatela

Źródło: Opracowanie własne
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Analiza wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań rozwoju Miasta Puławy
1. Zewnętrzne determinanty rozwoju Miasta
A. Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju stanowi zewnętrzne uwarunkowania rozwoju Miasta Puławy.
Tempo rozwoju kraju, a tym samym także województwa lubelskiego wywiera znaczący wpływ na
poziom rozwoju ekonomicznego i poziom życia mieszkańców Puław. Dlatego też niezwykle istotne
jest uwzględnienie krajowej sytuacji społecznej i gospodarczej w procesie tworzenia strategii rozwoju
miasta.

SYTUACJA SPOŁECZNA
Sytuacja społeczna kraju kształtowana jest przede wszystkim przez zachodzące przemiany
demograficzne. Charakterystyczne dla obecnej sytuacji demograficznej kraju jest starzenie się
społeczeństwa, które najlepiej oddaje porównanie aktualnej piramidy wieku z piramidą sprzed
dziesięciu lat.
Wykres 1. Struktura ludności Polski ze względu na wiek i płeć w 2002 (wykres lewy) i 2012 roku (wykres
prawy)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Zjawisko starzenia się społeczeństwa spowodowane jest niskim poziomem dzietności kobiet przy
jednoczesnym wydłużaniu przeciętnego trwania życia. W 2012 roku przeciętne dalsze trwanie życia
wynosiło 72,7 lat dla mężczyzn i 81 lat dla kobiet i było dłuższe w obu przypadkach o 3 lata niż w
roku 2000 (69,7 lat dla mężczyzn i 78 lat dla kobiet).
Współczynnik dzietności kobiet w Polsce w 2013 roku wyniósł niespełna 1,3 i był niższy o 0,1 niż w
roku 2009. Uznaje się, że dla pełnej zastępowalności pokoleń na jedną kobietę rodzić się powinno 2,1
dziecka.
Według prognoz GUS zjawisko to będzie postępować w kolejnych latach.
Kolejnym niekorzystnym zjawiskiem demograficznym, który dotyka cały kraj jest malejący, bardzo
niski przyrost naturalny. Co prawda, pozostaje on dodatni, ale jednocześnie niższy niż w latach
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wcześniejszych. Dodając do tego ujemne saldo migracji, okazuje się, że ludności w Polsce ubywa.
Szczegóły zostały przedstawione na poniższym wykresie.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

SYTUACJA GOSPODARCZA
Obecna sytuacja ekonomiczna Polski kształtowana jest przez następujące czynniki:
 niskie tempo wzrostu PKB (według szacunków GUS tempo wzrostu PKB w 2013 roku w
stosunku do roku wcześniejszego wyniosło zaledwie 1,6%),
 zatrzymanie spadku tempa wzrostu PKB w II kwartale 2013 r.,
 rosnąca od 2009 roku stopa bezrobocia (na koniec 2013 roku stopa bezrobocia wyniosła
13,4% wobec 9,5% w roku 2008),
 inflacja na bardzo niskim poziomie (stopa inflacji według danych GUS wyniosła w 2013 roku
0,9%).
Sytuację gospodarczą kraju oceniać można za pomocą różnego rodzaju wskaźników. Badania
koniunktury gospodarczej od wielu lat prowadzi Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
Najbardziej popularnym miernikiem określającym stan gospodarki jest tempo wzrostu PKB.
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Wykres 3. Kwartalne tempo wzrostu PKB Polski w latach 2010-2014 (w proc.)
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W II kwartale 2013 roku zatrzymany został spadek tempa wzrostu PKB. Wciąż jednak nie wróciło ono
do poziomu sprzed dwóch lat, choć prognozy wydają się być obiecujące. Według prognoz Instytutu
tempo wzrostu PKB w 2014 roku wyniesie 3,5%. Oznacza to, że będzie ono znacznie wyższe niż rok
wcześniej. Na 2015 rok prognozuje się dalsze przyspieszenie wzrostu gospodarczego, który może
wynieść 3,8%.
Poprawiająca się sytuacja gospodarcza kraju, rodzi również szansę na przyspieszenie rozwoju
mniejszych jednostek, jak miasto, a także poprawę jakości życia mieszkańców.

B. Rozwój systemu komunikacyjnego w Polsce
Planowane budowy i rozbudowy krajowego systemu komunikacyjnego mają bardzo istotne znaczenie
dla poprawy dostępności komunikacyjnej mniejszych obszarów, a tym samym dla ich rozwoju.
Dlatego ważne jest prześledzenie planowanych i trwających inwestycji w zakresie rozbudowy
systemu komunikacyjnego w Polsce.
Z punktu widzenia Puław obecnie największą rolę odgrywa budowa odcinka drogi S12 – dojazdu do
przeprawy mostowej na Wiśle w Puławach. Na dzień sporządzenia niniejszej Strategii ogłoszony jest
przetarg na wykonawcę inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Nowa droga przyczyni się do
poprawy dostępności komunikacyjnej Puław, które znajdują się na trasie Lublin-Warszawa.
Inwestycje zrealizowane, będące w trakcie realizacji oraz w fazie projektu na terenie Lubelszczyzny
zostały przedstawione na poniższej mapie.
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Mapa 1. Mapa inwestycji drogowych w województwie lubelskim

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

C. Możliwości zewnętrznego finansowania inwestycji rozwojowych
Ważnym elementem zewnętrznym określającym szanse lokalnej społeczności na realizację inwestycji
rozwojowych jest obecność Polski w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
związana z tym możliwość pozyskiwania środków na cele społecznie użyteczne.
Na dzień utworzenia Strategii dobiegła końca perspektywa programowania środków z funduszy
europejskich 2007-2013 i trwają przygotowania do perspektywy obejmującej lata 2014-2020.
Horyzont Strategii pokrywa się z tym okresem.
W kolejnym okresie programowania Polska otrzyma o około 4,5 mld euro więcej niż w latach 20072013, tj. 105,8 mld euro, z czego 82,5 mld euro przewidziano na politykę spójności. Poniższe
zestawienie zawiera podział środków między programy operacyjne, na które składa się sześć
programów krajowych, program Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz 16 programów
regionalnych.
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Rysunek 1. Podział Funduszy Europejskich 2014-2020 na programy operacyjne

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (dostęp 8.10.2014)

Realizacja 15 programów regionalnych pochłonie około 35% funduszy polityki spójności, tj. prawie
30 mld euro. Województwo mazowieckie jako region przejściowy w ramach programu regionalnego
otrzyma 2,1 mld euro.
Rysunek 2. Podział Funduszy Europejskich 2014-2020 na regiony

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (dostęp 08.10.2014)

Lubelszczyzna znalazła się na szóstym miejscu pod względem kwoty przeznaczonej na program
regionalny. Najwięcej, bo niemal 3,5 mld euro otrzyma województwo śląskie.
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Z punktu widzenia rozwoju Miasta Puławy szczególnie istotne jest nowe zintegrowane podejście do
rozwoju terytorialnego. W RPO Województwa Lubelskiego będzie ono realizowane przede wszystkim
poprzez Zintegrowane i Strategiczne Inwestycje Terytorialne (tzw. ZIT-y i SIT-y). Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne realizowane będą przez Miasto Lublin. Inwestycje Strategiczne natomiast
przeznaczone są dla obszarów funkcjonalnych czterech miast subregionalnych, wśród których swoje
miejsce mają Puławy. W ramach SIT-ów przewidziano 2,9% całkowitej alokacji RPO WL, tj.
65 mln EUR. Realizowane Strategiczne Inwestycje Terytorialne dotyczyć będą:
 wzmocnienia atrakcyjności gospodarczej,
 ochrony środowiska,
 tworzenia niskoemisyjnego systemu komunikacyjnego,
 rozwoju zasobów ludzkich i włączenia społecznego.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego przewiduje także 3,5% całkowitej alokacji
środków (tj. 78 mln EUR) z przeznaczeniem na budowanie atrakcyjności inwestycyjnej i rewitalizację
społeczną i gospodarczą miast powiatowych.
Dodatkowe środki na realizację inwestycji rozwojowych w ramach RPO WL dostępne będą na
projekty zintegrowane. Stanowią one wiązkę zadań, realizowanych przez różnych partnerów i w
różnych obszarach tematycznych.
Należy podkreślić, że od początku obecności Polski w Unii Europejskiej Miasto Puławy skutecznie
realizuje wiele projektów współfinansowanych ze środków europejskich w ramach różnych
programów. Warto zwrócić uwagę na osiągnięcia Miasta Puławy w zakresie realizowania projektów
współfinansowanych ze środków europejskich. Szczególnym wyróżnieniem było zdobycie w
2008 roku czwartego miejsca w ogólnopolskim konkursie na najaktywniejszą gminę realizującą
projekty w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w latach 20042006. Poza tym, w tym samym rankingu Puławy wskazane zostały jako gmina realizująca najwięcej
projektów – 13.

2. Analiza otoczenia strategicznego Miasta Puławy
Podsumowaniem zewnętrznych uwarunkowań rozwoju Puław jest analiza czynników otoczenia w
czterech obszarach:
1) otoczenie polityczne,
2) otoczenie ekonomiczne,
3) otoczenie społeczno-kulturowe,
4) otoczenie technologiczne.
Narzędzie służące do analizy strategicznej otoczenia zewnętrznego,
makrootoczenie jednostki w cztery ww. obszary zwane jest analizą PEST.

które

segmentuje

OTOCZENIE POLITYCZNE
Do grupy czynników politycznych, mających wpływ na rozwój Miasta Puławy zaliczyć należy przede
wszystkim:

21

Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.
a) obecność Polski w Unii Europejskiej
Wejście Polski do Unii Europejskiej otworzyło wiele możliwości rozwoju, nakładając jednocześnie
liczne zobowiązania. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że przepisy prawa stanowione w
Parlamencie Europejskim mają prymat nad prawem krajowym. Oznacza to konieczność dostosowania
polskiego prawodawstwa do prawodawstwa unijnego.
Ponadto, Polska jako członek Unii Europejskiej zobligowana jest do przestrzegania różnego rodzaju
porozumień i ograniczeń, które niejednokrotnie mają bardzo duży wpływ na polską gospodarkę.
Przykładem mogą być limity produkcji, za przekroczenie których grożą sankcje finansowe.
Należy jednak również pamiętać o korzyściach płynących z europejskiej integracji. Przede wszystkim
wiążą się one z możliwością pozyskania środków na realizację licznych inwestycji. Równie istotne
wydaje się samo postrzeganie Polski jako członka UE, a w konsekwencji jako kraju charakteryzującego
się wysokim stopniem bezpieczeństwa inwestycyjnego.
b) przynależność do organizacji międzynarodowych
Oprócz Unii Europejskiej, Polska jest członkiem innych organizacji międzynarodowych, takich jak
NATO czy ONZ. Przynależność do nich, podobnie jak w poprzednim przypadku rodzi dla nas liczne
korzyści, ale i nakłada zobowiązania.
Członkostwo w organizacjach międzynarodowych wiąże się przede wszystkim z poprawą
bezpieczeństwa i większą stabilnością na arenie międzynarodowej. Z drugiej jednak strony, na Polskę
nakładane są liczne obowiązki i ograniczenia, do przestrzegania których jest ona zobowiązana.
Przykładem może być Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie
zmian klimatu z dn. 11 grudnia 1997 r. Polska została zobligowana w nim do redukcji emisji gazów
cieplarnianych (dwutlenku węgla) do 2012 roku o 6% w stosunku do roku 1988. Takie zobowiązanie
może stanowić zagrożenie dla rozwoju gospodarki kraju, która opiera się na węglu.
c) aktualna sytuacja polityczna
Sytuację polityczną rozpatrywać należy na dwóch płaszczyznach:
 wewnętrzna sytuacja polityczna.
 międzynarodowa sytuacja polityczna,
Wewnętrzną sytuację polityczną należy uznać jako w miarę stabilną. Sytuacja na arenie
międzynarodowej natomiast zaburzona została przez konflikt na Ukrainie.
d) stan finansów publicznych
Najistotniejszym elementem charakteryzującym stan sektora finansów publicznych jest wielkość
państwowego długu publicznego oraz jego procentowa relacja do PKB. Na koniec IV kwartału
2013 roku wyniósł on ponad 880,2 mld zł, co oznaczało jego spadek o 1,2% w tym kwartale i wzrost o
4,7% w całym roku. Stanowił on 54,8% polskiego PKB. Deficyt sektora finansów publicznych w relacji
do PKB w ubiegłym roku sięgnął 4,1%.
Niepokojący jest fakt ciągłego wzrostu długu publicznego. Przekraczanie kolejnych progów
ostrożnościowych oznaczać będzie bowiem konieczność prowadzenia coraz bardziej restrykcyjnej
polityki finansowej państwa. Sprowadza się to do ograniczania wydatków budżetowych.
Ustawa budżetowa na 2014 rok przewiduje zmniejszenie kwoty długu publicznego w ujęciu
nominalnym o 88,6 mln zł, co spowoduje także jego spadek w stosunku do PKB do 47,1%.
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e) Regulacje prawne
Ostatnim elementem otoczenia politycznego mającym istotne znaczenie dla rozwoju Miasta są
różnego rodzaju regulacje prawne. Dotyczą one w szczególności zagadnień związanych z
przeprowadzaniem procedury udzielania zamówień publicznych. Należy zauważyć, że zmiany
wprowadzane w ustawie w ostatnich latach z założenia miały usprawnić proces udzielania zamówień
publicznych.

OTOCZENIE EKONOMICZNE
Otoczenie ekonomiczne Miasta obejmuje aktualną sytuację gospodarczą kraju, która kształtowana
jest przez następujące czynniki:
a) rozwój gospodarczy
Rozwój gospodarczy mierzony jest tempem wzrostu PKB. Według szacunków GUS PKB w 2013 roku w
stosunku do roku poprzedniego wzrosło zaledwie o 1,6%. Należy jednak zwrócić uwagę na
zatrzymanie tempa spadku wzrostu PKB w II kwartale 2013 roku.
b) rynek pracy
Na koniec 2013 roku stopa bezrobocia wyniosła 13,4% wobec 9,5% w roku 2008. Zła sytuacja na
ogólnokrajowym rynku pracy przekładać się może także na problemy w tym obszarze na rynku
puławskim.
c) inflacja
Według danych GUS stopa inflacji w 2013 roku wyniosła zaledwie 0,9%, tj. poniżej celu inflacyjnego
określonego na poziomie 2,5%  1 p.p. Szacuje się ponadto, że w 2014 roku inflacja będzie na jeszcze
niższym poziomie i wyniesie średnio 0,7%. Tak niski poziom inflacji oznaczający tylko niewielki wzrost
cen towarów i usług może stać się korelatem stagnacji gospodarczej.
d) system podatkowy
Przepisy podatkowe w Polsce dla wielu są skomplikowane i niejasne, a w wielu miejscach także
niespójne. Co więcej, regulacje prawne w tym zakresie bardzo często ulegają zmianom. Zdaniem
ekspertów, w najbliższych latach nie należy się spodziewać znaczącej poprawy sytuacji.
e) stopy procentowe
Obecnie obowiązujące w Polsce stopy procentowe wynoszą odpowiednio:

Stopa referencyjna
Stopa lombardowa
Stopa depozytowa
Stopa redyskonta weksli

2,5%
4%
1%
2,75%

Są to najniższe od 1998 roku stopy procentowe i obowiązują od 04.07.2013.
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Wykres 4. Stopy procentowe NBP w latach 1998-2013
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP

Na przestrzeni ostatnich 17 lat ich wartość ulegała dosyć częstym zmianom. Głównie były to obniżki,
mające na celu pobudzenie gospodarki. Tylko w minionym roku stopy procentowe zmieniano
sześciokrotnie.

OTOCZENIE SPOŁECZNO-KULTUROWE
Otoczenie społeczno-kulturowe Puław kształtowane jest przez następujące czynniki:
a) demografia
Liczba ludności w Polsce to około 38,53 mln1. Jest to nieco więcej niż w latach wcześniejszych. Dla
porównania w 2008 roku Polskę zamieszkiwało około 38,14 mln mieszkańców. W sferze
demograficznej nasz kraj dotyka jednak poważny problem starzenia się społeczeństwa, co
zobrazowane zostało na poniższych piramidach wieku i płci.
Wykres 5. Piramida wieku i płci ludności Polski w 1995 (wykres lewy) i 2012 roku (wykres prawy)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Spadająca liczba osób w najmłodszych grupach wiekowych w połączeniu ze wzrostem liczby
najstarszych mieszkańców i wydłużaniem przeciętnego trwania życia wpływa na postępujące zjawisko
1

Stan na 31 XII 2012.
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starzenia się społeczeństwa. Może to stanowić poważne zagrożenie dla wypłacalności systemu
emerytalnego w przyszłości. Co więcej, prognozy demograficzne nie napawają optymizmem.
Demografowie alarmują, że jeżeli nie zwiększy się dzietność Polek sytuacja ta będzie się pogarszać.
b) wykształcenie
Porównanie wykształcenia ludności Polski w 2011 roku do roku 2002 przedstawiono na poniższym
wykresie.
Wykres 6. Wykształcenie ludności w 2002 i 2011 roku
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Poziom wykształcenia ludności Polski na przestrzeni ostatnich lat uległ poprawie. Zwiększeniu uległ
odsetek ludności z wykształceniem wyższym. Do 1% zmniejszył się natomiast udział osób bez
wykształcenia lub z wykształceniem podstawowym nieukończonym. Należy jednak mieć na uwadze,
że poziom wykształcenia nie zawsze jest równoznaczny z jego jakością.
c) dochody ludności
Przeciętne dochody ludności w Polsce w 2012 roku wyniosły 3 744 zł i były o 3% wyższe niż w roku
wcześniejszym.
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Wykres 7. Przeciętne wynagrodzenie w Polsce w latach 2003-2012
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Na podstawie powyższego wykresu można by wyciągnąć wniosek, że społeczeństwo polskie stało się
na przestrzeni ostatnich lat bogatsze. Należy jednak mieć na uwadze, że jest to nominalny wzrost
płac, który nie uwzględnia czynników takich jak inflacja. Po uwzględnieniu czynnika wzrostu cen,
okaże się, że realny wzrost płac był nieco niższy.

OTOCZENIE TECHNOLOGICZNE
a) infrastruktura techniczna
Bez wątpienia jednym z najistotniejszych elementów krajowej infrastruktury technicznej jest
infrastruktura drogowa, wśród której kluczowe znaczenie mają drogi ekspresowe i autostrady.
Bowiem to drogi tych klas decydują o poziomie rozwoju kraju w tym względzie. Obecnie2 oddanych
do użytku jest 1 520,65 km autostrad i 1 390,85 km dróg ekspresowych. Zatem łącznie jest w Polsce
2 911,5 km dróg szybkiego ruchu3. Realizowane są dalsze inwestycje polegające na budowie dróg
ekspresowych i autostrad w Polsce.
Z punktu widzenia Puław najważniejszym przedsięwzięciem w ostatnich latach była budowa
północnej obwodnicy miasta w ciągu drogi ekspresowej S12. Obecnie w przetargu jest drugi etap
budowy odcinka drogi S12 – dojazdu do przeprawy mostowej na Wiśle.
b) innowacyjność
Obecnie polska gospodarka na tle europejskim jest bardzo mało innowacyjna. Teza ta znajduje
potwierdzenie w różnych zestawieniach międzynarodowych. W raporcie Komisji Europejskiej
Innovation Union Scoreboard 2013 wśród państw członkowskich UE Polska zajęła miejsce czwarte od
końca i została tym samym zaliczona do grona najmniej innowacyjnych gospodarek4.

2

Stan na 23 maja 2014 r.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Autostrady_i_drogi_ekspresowe_w_Polsce (data dostępu: 05.06.2014)
4
Innovation Union Scoreboard 2013, European Commission, s. 5 [za:] J. Gmurczyk, Innowacyjność polskiej
gospodarki. Stan obecny i rekomendacje., Instytut Obywatelski, s. 25, http://www.instytutobywatelski.pl/ (data
dostępu: 05.06.2014)
3
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3. Sytuacja wewnętrzna Miasta
A. Przestrzeń i środowisko

POŁOŻENIE MIASTA PUŁAWY
Miasto Puławy położone jest w północno-zachodniej części województwa lubelskiego na prawym
brzegu Wisły. Poniższe dwie mapy pokazują położenie Puław na mapie Polski i województwa
lubelskiego.
Mapa 2. Położenie Miasta Puławy na mapie Polski

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://maps.google.pl
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Mapa 3. Położenie Miasta Puławy województwie lubelskim

Źródło: Opracowanie własne

Całkowita powierzchnia Miasta to 50,49 km2, przy czym ponad 60% stanowią grunty leśne i
zadrzewione (2 106 ha) i użytki rolne (1 183 ha).
Puławy są ważnym ośrodkiem o znaczeniu regionalnym i stolicą powiatu puławskiego. Miasto jest
także istotnym węzłem komunikacyjnym o znaczeniu międzynarodowym. Wiedzie przez nie bowiem
tranzyt przez Polskę do Niemiec i na Ukrainę.

CHARAKTERYSTYKA SIECI OSADNICZEJ
W 2012 roku 1 km2 Miasta Puławy zamieszkiwało około 980 osób. Za sprawą spadku liczby ludności w
Puławach, gęstość zaludnienia miasta na przestrzeni ostatnich lat uległa zmniejszeniu.
Tabela 2. Gęstość zaludnienia w Mieście Puławy w latach 2003-2012
Wyszczególnienie

JM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Gęstość zaludnienia

os./km2

994

994

990

985

978

972

968

991

986

980

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Osadnictwo w Puławach koncentruje się w środkowej oraz południowej jego części, w obszarach
osiedli budynków wielorodzinnych – blokowisk (os. Kusocińskiego, os. Kościuszki, os. Niemcewicza,
os. Sienkiewicza, os. Kaniowczyków, os. Leśna, os. Krańcowa, os. Kołłątaja, os. Mickiewicza, os.
Wróblewskiego, os. Norwida, os. Gościńczyk, os. Niwa, os. Czartoryskich) oraz osiedli budynków
jednorodzinnych (os. Zielona, os. Górna–Kolejowa, os. Włostowice, os. Górna Niwa, os. Piaski II).
W ostatnich latach realizowano w osiedlach wielorodzinnych zabudowę plombową m.in.: przy ul.
Kaniowczyków, na rogu ul. Kochanowskiego i Słowackiego, przy ul. Sienkiewicza, przy ul. Piaskowej,
przy ul. Polnej, na rogu ul. Wróblewskiego i Prusa. Powstają również nowe osiedla zabudowy
wielorodzinnej na obszarze os. Górna – Niwa (ul. Spacerowa), os. Piaski Włostowickie (ul. Sosnowa),
os. Mokradki przy zbiegu ulic Gościńczyk i Kossakowskiego.
Większą aktywność w budownictwie mieszkaniowym można zaobserwować w południowej części
Puław, gdzie powstały lub mają powstać zarówno nowe budynki, jak i nowe osiedla mieszkaniowe
(os. Piaski Włostowickie, os. Piaski II, os. Górna-Kolejowa, os. Górna Niwa, os. Włostowice, os.
Mokradki). Poniższa mapa pokazuje sieć osadniczą Miasta Puławy. Oznaczono na niej główne
skupiska budownictwa indywidualnego.
Mapa 4. Sieć osadnicza Miasta Puławy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://gis.um.pulawy.pl/gis-pulawy/app/menupage.jsp
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ZASOBY NATURALNE
Struktura powierzchni użytkowania terenów miejskich jest zróżnicowana. Przedstawiono ją w
poniższej tabeli.
Tabela 3. Struktura użytkowania terenów miejskich
Powierzchnia
(ha)
2 106
1 183
872

Wyszczególnienie

Udział

grunty leśne i zadrzewione
42%
użytki rolne
23%
tereny pod zabudowę
17%
grunty pod zbiornikami wodnymi,
293
6%
rzekami, rowami
ulice, tereny kolejowe i inne tereny
288
6%
komunikacyjne
tereny różne
175
3%
tereny osiedlowe niezabudowane
101
2%
tereny parkowe i zieleńce
43
1%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: I. Giedrojć „Zieleń Puław i jej zagrożenia”

Największy udział w strukturze użytkowania terenów Miasta posiadają grunty leśne i zadrzewione.
Spośród form zieleni w mieście największą powierzchnię (1 635 ha) zajmują państwowe i prywatne
lasy. Nieco mniejsze znaczenie mają użytki rolne. Najmniejszą łączną powierzchnię zajmują natomiast
tereny parkowe i zieleńce.
Wysoki udział terenów zielonych w krajobrazie miasta ilustruje ponadto wykres.
Wykres 8. Struktura przeznaczenia terenów Miasta Puławy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: I. Giedrojć „Zieleń Puław i jej zagrożenia”

Zieleń miejską tworzą parki rekreacyjno-wypoczynkowe, skwery i zieleńce, zieleń przyuliczna,
osiedlowa oraz zieleń cmentarzy.
Park Puławski o powierzchni 30 ha wpisany do rejestru zabytków Województwa Lubelskiego stanowi
historyczne, zabytkowe założenie pałacowo-parkowe oraz pełni funkcję parku miejskiego. Występuje
w nim około 350 gatunków i odmian roślin drzewiastych.
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Spośród obiektów przyrodniczych chronionych w Polsce, na terenie Puław znajdują się obecnie 23
drzewa uznane za pomniki przyrody, rezerwat częściowy przyrody „Łęg na Kępie” (4,71 ha) oraz
fragment Kazimierskiego Parku Krajobrazowego wraz z jego otuliną (1 098,4 ha).
Obszar Puław charakteryzuje się dużym bogactwem gatunków szaty roślinnej. S. Goliński w 1924 roku
wyróżnił 985 gatunków roślin. Główne siedliska puławskiej flory znajdują się poza obszarami
zurbanizowanymi – wzdłuż cieków wodnych, w wąwozach, na obrzeżach miasta – i obejmują
roślinność wodną i szuwarową, łąki i pastwiska, łęki, grądy, dąbrowy oraz bory.
Warto podkreślić, że Puławy odbierane są przez mieszkańców i turystów jako miasto czyste,
przestronne i zielone ze znaczną ilością terenów rekreacyjnych. W 2012 roku Puławy zajęły
10. miejsce w plebiscycie na „Najpiękniejsze miasto w Polsce”5.
Bogactwo przyrodnicze Puław stanowi istotny walor miasta, będący jednym z jego strategicznych
zasobów. Jego należyta ochrona oraz inwestowanie w dalsze podnoszenie jakości zieleni miejskiej
może stać się ważnym czynnikiem rozwoju Miasta i poprawy jakości życia mieszkańców.

B. Sfera społeczna

DEMOGRAFIA
Obecnie6 Miasto Puławy zamieszkuje niespełna 50 tys. osób, zaś gęstość zaludnienia wynosi niemal
980 osób/km2. Należy podkreślić, że co najmniej od dekady Puławy spotyka problem zmniejszania się
liczby ludności, co zostało przedstawione na poniższym wykresie. Wyjątek stanowił rok 2010, kiedy to
nastąpił ponad dwuprocentowy wzrost liczby mieszkańców w porównaniu z rokiem wcześniejszym.
Liczba mieszkańców wzrosła o 1 156 osób, nie osiągnęła jednak poziomu z roku 2003 i od trzech lat
sukcesywnie spada.

5
6

http://www.um.pulawy.pl/artykul/6168_4080.html
Stan na 31 XII 2013 r. – 48 843 mieszkańców
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Wykres 9. Liczba ludności w Mieście Puławy wg faktycznego miejsca zamieszkania w latach 2003-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W społeczeństwie puławskim w 2012 roku kobiety stanowiły 53,07% ogólnej liczby mieszkańców
Puław, a ich udział w ogólnej liczbie ludności zwiększył się na przestrzeni ostatnich 10 lat o 0,3%.
Obecnie na 100 mężczyzn przypada nieco ponad 113 kobiet.
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Wykres 10. Liczba kobiet i mężczyzn oraz liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn w Mieście Puławy w
latach 2003-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

U podstaw zjawiska zmniejszania się liczby ludności w Mieście Puławy leżą dwie przyczyny. Pierwszą z
nich jest pogłębiający się ujemny przyrost naturalny, który swoje źródła ma z jednej strony w
spadającej liczbie urodzeń (w 2012 roku zarejestrowano 413 urodzeń żywych, tj. o 10% mniej niż w
roku 2003), a z drugiej rosnącej liczbie zgonów (w roku 2012 zmarły 493 osoby, tj. o 25% więcej niż 10
lat wcześniej). Drugą przyczyną jest notowane od wielu lat ujemne saldo migracji, które pomimo
tego, że od 3 lat systematycznie poprawia się, ciągle wynosi mniej niż -230 .
Na poniższym wykresie przedstawiono saldo migracji, przyrost naturalny oraz przyrost rzeczywisty
ludności Puław będący sumą dwóch poprzednich.
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Wykres 11. Przyrost naturalny i saldo migracji oraz zmiana liczby ludności wg faktycznego miejsca
zamieszkania w Puławach w latach 2003-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Należy zwrócić uwagę, że pomimo stale utrzymującego się ujemnego przyrostu liczby mieszkańców
miasta wyznaczonego jako suma przyrostu naturalnego i salda migracji, liczba ludności w 2010 roku
była wyższa niż w latach wcześniejszych. Różnica ta wynika z tego, że liczba ludności w Puławach
odzwierciedla liczbę mieszkańców wg faktycznego miejsca zamieszkania, natomiast saldo migracji
wyznaczane jest w oparciu o liczbę zameldowań i wymeldowań. Na powyższym wykresie
umieszczono więc także dla porównania przyrost rzeczywisty ludności według faktycznego miejsca
zamieszkania.
Równie istotna, co analiza stanu aktualnego oraz zachodzących zmian, jest prognoza sytuacji
demograficznej miasta, która nie napawa optymizmem. Zgodnie z prognozą Głównego Urzędu
Statystycznego liczba ludności w Polsce będzie się zmniejszać. Dotyczy to zarówno miast, jak i
terenów wiejskich. W poniższej tabeli przedstawiono prognozy liczby ludności powiatu puławskiego
(w tym z uwzględnieniem tylko obszaru miast) oraz Miasta Puławy do 2030 roku.
Dla celów oszacowania prognoz demograficznych Miasta Puławy przyjęto założenie, że liczba
ludności Puław każdego roku będzie niższa o 1% w stosunku do roku wcześniejszego. Założenie to
wynika z prognozowanych przez GUS zmian dla obszarów miejskich powiatu puławskiego.
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Tabela 4. Wybrane prognozy demograficzne dla powiatu puławskiego i Miasta Puławy do 2030 roku
Wyszczególnienie
2012
2015*
2020*
2025*
2030*
liczba ludności powiat puławski
116 526
112 716
110 218
107 220
103 550
(ogółem)
liczba ludności powiat puławski
56 052
53 284
50 999
48 522
45 674
(miasto)
liczba ludności 49 456
47 984
45 627
43 387
41 256
Miasto Puławy
mężczyźni
23 208
22 517
21 411
20 360
19 360
kobiety
26 248
25 467
24 216
23 027
21 896
*Prognozy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych i prognoz GUS

Uzupełnieniem podanych powyżej danych są poniższe wykresy.
Wykres 12. Prognoza liczby ludności w powiecie puławskim i w Mieście Puławy do 2030 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych i prognoz GUS
Wykres 13. Prognoza liczby ludności Miasta Puławy do 2030 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych i prognoz GUS.
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Poza zjawiskiem wyludniania, Miasto spotyka także problem starzenia się mieszkańców, co doskonale
obrazują poniższe piramidy wieku.
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Wykres 14. Struktura ludności ze względu na wiek i płeć w Mieście Puławy w 2005 (wykres lewy) i 2012 roku (wykres prawy)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Przy zastosowaniu podziału ogółu mieszkańców na grupy wiekowe obejmujące przedziały
pięcioletnie, w 2005 roku dominowała grupa osób w wieku 55-59 lat, a obecnie najwięcej
mieszkańców gminy Miasto Puławy ma 60-64 lata.
Ponadto na przestrzeni lat 2005-2012 znacząco zwiększyła się liczba mieszkańców mających 70 lat i
więcej (wzrost o prawie połowę), przy czym wzrost liczby ludności w najstarszej grupie wiekowej
(powyżej 85. roku życia) przekroczył 70%Zmiany te w połączeniu ze spadającą liczbą urodzeń, a w
konsekwencji malejącą populacją najmłodszych mieszkańców Puław, rodzą dlań poważne
konsekwencje.
Z jednej strony wiążą się one z rosnącymi wydatkami na opiekę społeczną i koniecznością
zapewnienia godnej starości obecnym seniorom, z drugiej zaś bezpośrednio wpływają na sferę
oświatową i przyszłą podaż pracy.
O starzeniu się puławskiego społeczeństwa świadczy także szybko rosnąca liczba osób w wieku
poprodukcyjnym przy jednoczesnym zmniejszaniu się liczby osób w wieku przedprodukcyjnym i
produkcyjnym. Wskutek tych zmian wzrasta obciążenie demograficzne określone dwoma
wskaźnikami: (1) ludność w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku
produkcyjnym oraz (2) liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 100 mieszkańców w wieku
produkcyjnym.
Wykres 15. Liczba mieszkańców Miasta Puławy w podziale na ekonomiczne grupy ludności (oś lewa) oraz
wskaźniki obciążenia demograficznego (oś prawa)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Omówione powyżej niekorzystne tendencje potwierdza także zmiana struktury ludności ze względu
na ekonomiczne grupy wieku. Co prawda wciąż dominującą grupą jest ludność w wieku
produkcyjnym, ale jej udział na przestrzeni analizowanego okresu zmniejszył się o 5 p.p. Należy
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również zwrócić uwagę, że od 2008 roku udział osób w wieku poprodukcyjnym jest większy niż udział
osób w wieku przedprodukcyjnym. Co więcej, przewaga pierwszej grupy nad drugą systematycznie
się od tamtego czasu powiększa.
Wykres 16. Udział ekonomicznych grup ludności w ogólnej liczbie mieszkańców Puław w latach 2003-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Puławy mają wyższy udział osób w wieku poprodukcyjnym niż powiat puławski, województwo
lubelskie i kraj. Również pod względem udziału osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym
Puławy wypadają gorzej w tym porównaniu.
Wykres 17. Udział ekonomicznych grup ludności w ogólnej liczbie mieszkańców w Puławach, w powiecie
puławskim, województwie lubelskim oraz w Polsce w 2012 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Dodatkowymi miernikami, charakteryzującymi sytuację demograficzną Miasta są wskaźniki
obciążenia demograficznego:
 liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym,
 liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym,
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 liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym,
Także i pod tym względem na tle powiatu, regionu i kraju Puławy wypadają najgorzej.
Wykres 18. Wskaźniki obciążenia demograficznego w Puławach, w powiecie puławskim, województwie
lubelskim oraz w Polsce w 2012 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Zachodzące niekorzystne przemiany demograficzne w Mieście Puławy odzwierciedlają ogólny
trend, z jakim mamy do czynienia w całym kraju. Analizy wskaźnikowe pokazują jednak, że
zjawiska te są w Puławach znacznie bardziej pogłębione niż na obszarze powiatu puławskiego,
regionu lubelskiego, czy całej Polski. Rodzi to dla Puław poważne konsekwencje i konieczność
prowadzenia polityki w taki sposób, aby zatrzymać, a w dalszej perspektywie odwrócić negatywne
trendy.

WYKSZTAŁCENIE
Do oceny poziomu wykształcenia mieszkańców miasta Puławy wykorzystano wyniki Narodowego
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2002 oraz 2011 roku.
Ponieważ dane dotyczące wykształcenia za 2011 rok ograniczają się do poziomu powiatów, w
niniejszej analizie dla Miasta Puławy przyjęto strukturę wykształcenia ludności, jaka wystąpiła wtedy
na terenach miejskich powiatu puławskiego. Wszystkie dane odnoszą się do osób w wieku powyżej
13 roku życia.
Poniższa tabela zawiera porównanie poziomu wykształcenia mieszkańców Miasta Puławy w 2002 i
2011 roku.
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Tabela 5. Poziom wykształcenia mieszkańców Miasta Puławy, w tym kobiet i mężczyzn w 2002 oraz
2011 roku
Poziom wykształcenia
wyższe
udział
średnie razem*
udział
zasadnicze zawodowe
udział
podstawowe ukończone i
gimnazjalne
udział
podstawowe nieukończone i bez
wykształcenia
udział

ogółem
6 895
15,9%
17 621
40,5%
8 595
19,8%

2002
mężczyźni
3 022
14,9%
7 367
36,4%
5 214
25,8%

ogółem
10 477
23,8%
16 772
38,1%
8 452
19,2%

2011
mężczyźni
4 488
22,0%
7 100
34,8%
5 060
24,8%

kobiety
3 873
16,7%
10 254
44,1%
3 381
14,5%

kobiety
5 999
25,4%
9 707
41,1%
3 330
14,1%

9 285

4 181

5 104

7 835

3 590

4 250

21,4%

20,7%

22,0%

17,8%

17,6%

18,0%

1 064

432

632

484

163

330

2,4%

2,1%

2,7%

1,1%

0,8%

1,4%

*średnie razem obejmuje: wykształcenie policealne, średnie zawodowe i średnie ogólnokształcące
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
2002 oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 (GUS)

Na podstawie danych zaprezentowanych w powyższej tabeli można wyciągnąć wniosek o poprawie
poziomu wykształcenia społeczeństwa puławskiego na przestrzeni lata 2002-2011. O ponad połowę
zwiększyła się liczba osób z wyższym wykształceniem, co w połączeniu z ogólnym spadkiem liczby
ludności spowodowało wzrost ich udziału w ogólnej liczbie mieszkańców w wieku powyżej 13. roku
życia również o połowę. Zmniejszyła się natomiast liczba osób z wykształceniem najniższym lub bez
wykształcenia.
Wykres 19. Liczba mieszkańców miasta Puławy ze względu na poziom wykształcenia w latach 2002 oraz 2011

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
2002 oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 (GUS)
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Wykres 20. Udział poszczególnych poziomów wykształcenia wśród mieszkańców Miasta Puławy w latach
2002 oraz 2011

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
2002 oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 (GUS)

Wśród mieszkańców Puław lepiej wykształcone są kobiety. Dodatkowo, udział kobiet z
wykształceniem wyższym w ogólnej liczbie kobiet w 2011 roku był wyższy niż 9 lat wcześniej o prawie
9 p.p. Zwiększył się także udział najlepiej wykształconych mężczyzn. Należy jednak zwrócić uwagę, że
udział kobiet najsłabiej wykształconych w ogólnej liczbie kobiet także jest wyższy niż udział mężczyzn
z takim samym wykształceniem w ogólnej liczbie mężczyzn. Mężczyźni dominują natomiast w grupie
osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym.
Wykres 21. Struktura wykształcenia ludności w Mieście Puławy ze względu na płeć w 2002 i 2011 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
2002 oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 (GUS)

Na kolejnych wykresach przedstawiono kształtowanie się struktury wykształcenia mieszkańców
Puław na tle powiatu, regionu i kraju.
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Wykres 22. Struktura wykształcenia mieszkańców Miasta Puławy na tle powiatu, regionu i kraju w 2002 i
2011 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
2002 oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 (GUS)

Jeśli chodzi o poziom wykształcenia mieszkańców, Puławy wypadają lepiej zarówno na tle powiatu,
regionu, jak i kraju. Odsetek osób z wyższym wykształceniem jest w Puławach najwyższy (23,8% w
porównaniu z 17,0-17,9% w powiecie puławskim, województwie lubelskim, czy kraju) i taka sytuacja
utrzymuje się co najmniej od 2002 roku. Również pod względem udziału osób z wykształceniem
podstawowym nieukończonym i bez wykształcenia Puławy wypadają lepiej niż powiat, województwo
i kraj.
Tendencja podnoszenia się poziomu wykształcenia mieszkańców Puław odzwierciedla obecny
trend dla całego kraju. Należy jednak pamiętać, iż u podstaw tego zjawiska leży nie tylko sama
poprawa wykształcenia ludności, choć z pewnością jest to główny czynnik zmian, ale również
przemiany demograficzne, wpływające na spadek liczby osób w wieku szkolnym (13-19 lat), które
mogły uzyskać maksymalnie wykształcenie podstawowe, zasadnicze zawodowe, czy też średnie.
Stąd nastąpiło zmniejszenie ich udziału w ogólnej liczbie ludności powyżej 13. roku życia.

RYNEK PRACY
Podstawową wielkością, pozwalającą na analizę i ocenę lokalnego rynku pracy jest poziom i struktura
bezrobocia.
Tabela 6. Poziom bezrobocia w Mieście Puławy w latach 2003-2012
Wyszczególnienie

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Liczba bezrobotnych
mężczyźni
kobiety
udział bezrobotnych w
grupie osób w wieku
produkcyjnym

3 739
1 740
1 999

3 485
1 615
1 870

3 402
1 616
1 786

2 544
1 102
1 442

1 861
821
1 040

1 648
818
830

1 967
1 049
918

2 097
1 000
1 097

2 174
1 052
1 122

2 245
1 116
1 129

11,5%

10,8%

10,7%

8,1%

6,0%

5,4%

6,5%

6,8%

7,1%

7,5%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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-43,5%
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5,28%

Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.
Jak pokazuje powyższa tabela, wśród bezrobotnych mieszkańców Puław zarejestrowanych w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach jest nieznacznie więcej kobiet, co może być spowodowane
ich większą liczebnością. Wyjątek w tym względzie stanowił rok 2009, kiedy bezrobotnych mężczyzn
było o 131 więcej niż bezrobotnych kobiet.
Poniższy wykres przedstawia zmiany ogólnego poziomu bezrobocia w Puławach w ciągu ostatnich lat.
Wykres 23. Poziom bezrobocia w Mieście Puławy w latach 2003-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W analizowanym okresie zmniejszyła się zarówno liczba osób pozostających bez pracy, jak również
ich udział w grupie osób w wieku produkcyjnym. Jednak od pięciu lat zauważalny jest stały wzrost
tych dwóch wielkości, co może świadczyć o pogarszającej się obecnie sytuacji na rynku pracy.
Analizując sytuację na rynku pracy, należy odnieść się także do wielkości i struktury zatrudnienia,
które zostały przedstawione w poniższej tabeli.
Tabela 7. Poziom i struktura zatrudnienia w Mieście Puławy w latach 2003-2012
Wyszczególnienie

Zmiana
Zmiana
2003/2012 2011/2012
7,9%
1,21%
10,1%
1,42%
5,1%
0,93%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Liczba pracujących
15 570
mężczyźni
8 554
kobiety
7 016
udział pracujących w
grupie osób w wieku 48,1%
produkcyjnym
liczba bezrobotnych na
24,01
100 pracujących

15 801
8 652
7 149

15 660
8 697
6 963

16 413
9 163
7 250

16 652
9 267
7 385

16 467
9 123
7 344

16 788
9 386
7 402

16 453
9 117
7 336

16 594
9 286
7 308

16 794
9 418
7 376

49,1%

49,3%

52,3%

53,9%

54,1%

55,7%

53,3%

54,5%

56,3%

17,1%

3,18%

22,06

21,72

15,50

11,18

10,01

11,72

12,75

13,10

13,37

-44,3%

2,04%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Obserwując zmianę liczby zatrudnionych Puławian, daje się zauważyć jej nieznaczne wahania.
Ponieważ jednak zmiany in plus, oznaczające przyrost zatrudnienia, są większe niż jego spadki,
ostateczny trend jest rosnący. W 2012 roku było o prawie 8% więcej pracujących niż w roku 2003. Co
więcej, po spadku liczby osób zatrudnionych 2010 roku, obserwuje się stały ich wzrost. Rośnie
również poziom zatrudnienia mierzony udziałem pracujących w grupie osób w wieku produkcyjnym.
Ponad połowę ogółu zatrudnionych stanowią mężczyźni. Dodatkowo, przewaga ich liczby nad liczbą
kobiet, w ostatnich latach nieznacznie wzrosła.
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Wykres 24. Poziom zatrudnienia w Mieście Puławy w latach 2003-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Uzupełnieniem powyższych rozważań dotyczących sytuacji na rynku pracy jest analiza porównawcza
zmian liczby bezrobotnych i zmian liczby pracujących. W tym celu posłużono się wskaźnikiem
określającym liczbę bezrobotnych przypadającą na 100 pracujących. Zmiany tego miernika pokazano
na wykresie poniżej.
Wykres 25. Liczba bezrobotnych przypadająca na 100 pracujących w Mieście Puławy w latach 2003-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W 2012 roku liczba bezrobotnych przypadająca na 100 pracujących była niższa niż w roku 2003 o
blisko 45%. Tak duża różnica jest efektem gwałtownego spadku wartości tego wskaźnika na
przestrzeni lat 2005-2008. W 2008 roku zanotowano najniższy jego poziom. Bezrobotnych było
wówczas dziesięć razy mniej niż pracujących mieszkańców Puław. Jednak od roku 2009 widoczny jest
utrzymujący się rokroczny wzrost liczby bezrobotnych przypadających na 100 pracujących. Świadczy
to o pogarszającej się sytuacji na rynku pracy.
Na tle powiatu puławskiego, województwa lubelskiego, a także kraju, Puławy wypadają bardzo
dobrze. Sytuacja na lokalnym rynku pracy biorąc pod uwagę zarówno odsetek, jaki stanowią
bezrobotni w grupie osób w wieku produkcyjnym, jak i udział pracujących w tej samej grupie w
2012 roku wyglądała lepiej niż w powiecie, województwie, a także kraju.
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Wykres 26. Sytuacja na rynku pracy w Puławach na tle powiatu, województwa i kraju

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS za 2012 rok

Tylko w Puławach odsetek osób pracujących w grupie osób w wieku produkcyjnym przekroczył 50%.
Udział bezrobotnych w tej samej grupie wiekowej był natomiast najniższy.
Do podobnych wniosków skłania analiza liczby bezrobotnych przypadających na 100 pracujących.
Porównanie wielkości tego wskaźnika w Puławach, powiecie puławskim, na Lubelszczyźnie i w kraju w
2012 roku przedstawiono na wykresie poniżej.
Wykres 27. Liczba bezrobotnych przypadająca na 100 pracujących w 2012 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Analiza sytuacji na puławskim rynku pracy nie może się ograniczać jedynie do analizy podaży pracy.
Należy również wziąć pod uwagę popyt na pracę mierzony liczbą pojawiających się ofert pracy
według zawodów. Ponieważ dane takie publikowane są tylko do poziomu powiatu, ich analizę
przeprowadzono dla powiatu puławskiego, opierając się o wyniki „Monitoringu zawodów
deficytowych i nadwyżkowych w powiecie puławskim” za 2013 rok.
Ranking ten dzieli zawody za względu na wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów na
zawody nadwyżkowe, zrównoważone oraz deficytowe. Wskaźnik ten określa stosunek średniej
miesięcznej liczby zgłoszonych ofert pracy w danym zawodzie do średniej miesięcznej liczby
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zarejestrowanych z tym zawodem bezrobotnych. Innymi słowy, za jego pomocą można określić
stopień dopasowania podaży pracy w danym zawodzie do zapotrzebowania na nią. Zawody
nadwyżkowe są to takie zawody, w których podaż pracy przewyższa popyt na nią (wskaźnik osiąga
wartości niższe od 0,9). Zawody zrównoważone charakteryzują się wielkością wskaźnika zamykającą
się w przedziale 0,9 do 1,1. Można wówczas mówić o równowadze na rynku pracy danego zawodu.
Jeżeli wartość wskaźnika przekracza 1,1 mamy do czynienia z zawodami deficytowymi. Liczba ofert
pracy w danym zawodzie przewyższa liczbę zarejestrowanych z tym zawodem bezrobotnych.
Na poniższym wykresie przedstawiono liczbę zawodów nadwyżkowych, zrównoważonych oraz
deficytowych w powiecie puławskim w 2013 roku w dziewięciu grupach zawodów.
Wykres 28. Liczba zawodów nadwyżkowych, zrównoważonych oraz deficytowych w powiecie puławskim w
2013 roku dla dziewięciu grup zawodów

Źródło: A. Malicka „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie puławskim. Raport roczny.
Rok 2013”

Jak pokazuje powyższy wykres, większość zawodów w powiecie puławskich jest nadwyżkowa.
Stanowią one łącznie 66% wszystkich zawodów. Zauważalna jest także ogromna przewaga tych
zawodów nad pozostałymi w ramach wszystkich dziewięciu grup. Świadczy to o znacznym
niedopasowaniu podaży pracy do popytu na nią w powiecie puławskim. Z dużą dozą
prawdopodobieństwa można powiedzieć, że podobny problem dotyka także samo Miasto.

UCZESTNICTWO W KULTURZE
Imprezy kulturalne
Na terenie Puław każdego roku organizowane są liczne imprezy i wydarzenia kulturalne, na co
wskazuje opracowywany corocznie kalendarz imprez kulturalnych. Na 2014 rok zaplanowano ich aż

47

Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.
1027. Ponadto organizowane są także całoroczne wydarzenia cykliczne, które trwają cały rok. Wiele z
nich wpisało się na stałe w coroczny kalendarz imprez w Puławach, ubogacając ofertę kulturalną
Miasta. Znaczna ich część organizowana jest przez samorządowe instytucje kultury, w tym przede
wszystkim przez Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”. Aktywną działalność kulturalną prowadzą
jednak również organizacje pozarządowe. Według ogólnopolskiej bazy organizacji pozarządowych8, w
obszarze kultury na terenie Puław działa ich 169. Dalsze rozważania poświęcone zostały działalności
domów i ośrodków kultury oraz klubów i świetlic.
Działalność domów i ośrodków kultury oraz klubów i świetlic
W centrum instytucji kultury znajduje się Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”. W Puławach
funkcjonują także Młodzieżowy Dom Kultury oraz osiedlowe domy kultury działające w ramach
Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Oferują one różne formy spędzania wolnego czasu, organizują
imprezy kulturalne, występy artystyczne, wystawy, spotkania i prelekcje.
Ocena stopnia uczestnictwa społeczeństwa w kulturze Miasta opiera się przede wszystkim o analizę
liczby imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez instytucje kulturalne oraz liczby ich
uczestników.
Wykres 29. Liczba imprez organizowanych przez domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w Mieście Puławy i
ich uczestników w tatach 2007-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Na przestrzeni ostatnich kilku lat znacznie zmniejszyła się liczba imprez i wydarzeń kulturalnych,
pociągając za sobą spadek liczby ich uczestników. Należy jednak pamiętać, iż nie odzwierciedla to
skali działań kulturalnych, odbywających się na terenie Puław. Powyższe dane nie obejmują bowiem
działalności organizacji pozarządowych i innych niż domy i ośrodki kultury instytucji.
Największy spadek odnotowany został w ostatnim roku analizowanego okresu. Liczba imprez
zmniejszyła się o ponad 60%, zaś ich uczestników o prawie 57%. Największy spadek liczby imprez
zanotowano w grupie występów zespołów amatorskich. Ich liczba w 2012 roku porównaniu z
rokiem 2007 była niższa o ponad 83%, zaś liczba uczestników spadła o nieco powyżej 72%. Nie był to
jednak najwyższy zanotowany spadek liczby uczestników imprez, bowiem w zorganizowanych
seansach filmowych w 2012 roku uczestniczyło o blisko 94% mniej osób niż pięć lat wcześniej (liczba

7

Kalendarz uroczystości i imprez kulturalnych, Puławy 2014 (dostęp 18.09.2014)
http://bazy.ngo.pl/
9
http://bazy.ngo.pl/ (dostęp 18.09.2014)
8
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seansów w tym samym okresie zmniejszyła się o prawie 76%). W poniższej tabeli przedstawiono
liczbę odbywających się imprez oraz ich uczestników ze względu na rodzaj imprezy.
Tabela 8. Liczba imprez organizowanych przez domy, ośrodki kultury, kluby i świetlice i ich uczestników w
Mieście Puławy w latach 2007-2012

Wyszczególnienie
Liczba imprez ogółem, w
tym:
seanse filmowe
wystawy
występy zespołów
amatorskich
występy artystów i
zespołów zawodowych
prelekcje, spotkania,
wykłady
imprezy turystyczne i
sportowo-rekreacyjne
Uczestnicy imprez
ogółem, w tym:
seansów filmowych
wystaw
występów zespołów
amatorskich
występów artystów i
zespołów zawodowych
prelekcji, spotkań,
wykładów
imprez turystycznych i
sportowo-rekreacyjnych

Zmiana
Zmiana
2012/2007 2012/2011

2007

2009

2011

2012

573

494

568

220

-61,61%

-61,27%

33
63

37
58

7
65

8
41

-75,76%
-34,92%

14,29%
-36,92%

301

192

119

50

-83,39%

-57,98%

53

56

41

21

-60,38%

-48,78%

34

44

169

32

-5,88%

-81,07%

71

69

94

36

-49,30%

-61,70%

105 613

112 960

141 036

60 732

-42,50%

-56,94%

3 127
37 133

8 177
51 347

210
55 113

200
31 043

-93,60%
-16,40%

-4,76%
-43,67%

39 950

15 930

25 686

11 055

-72,33%

-56,96%

19 400

27 400

11 746

6 180

-68,14%

-47,39%

3 460

4 655

9 217

4 053

17,14%

-56,03%

1 843

1 520

25 340

1 384

-24,91%

-94,54%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W 2012 roku pomimo najwyższego zanotowanego spadku liczby imprez, najwięcej odbyło się
występów zespołów amatorskich – 50 imprez wobec 119 rok wcześniej i 301 pięć lat wcześniej.
Wzięło w nich udział w sumie 11 055 osób. Najwięcej uczestników gościło na wystawach (31 043),
których odbyło się 41. Najmniej zorganizowanych zostało seansów filmowych (8). Liczba ich
uczestników również była najniższa.
Najbardziej niepokojący może być spadek liczby imprez turystycznych i sportowo-rekreacyjnych z 94
w 2011 roku do 36 w roku następnym. Spadła również aż o prawie 95% liczba ich uczestników (z
25 340 w 2011 do 1 384 w 2012 roku). Nie musi to jednak świadczyć o spadającej jakości oferty
dedykowanej turystom. Wiele imprez tego rodzaju organizowanych jest bowiem na terenie miasta
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz przez liczne stowarzyszenia. Nie są one uwzględnione w
powyższym zestawieniu. Jak wynika z kalendarza imprez MOSiR na 2014 rok zaplanowano ich aż
11510. Najwięcej imprez odbywa się w okresie od maja do czerwca, a ich znaczna część ma charakter
cykliczny i na stałe wpisała się w puławski kalendarz wydarzeń sportowych.

10

http://www.mosir.pulawy.pl/index.php/kalendarz-imprez (dostęp 18.09.2014)
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Wykres 30. Struktura imprez organizowanych w mieście Puławy w 2012 roku ze względu na ich liczbę
(wykres powyżej) oraz liczbę uczestników (wykres poniżej)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Pomimo, że w ogólnej liczbie imprez największe znaczenie mają występy zespołów amatorskich, to
najwięcej osób (ponad połowa) brała udział w organizowanych wystawach. Świadczy to o wysokiej
ich popularności mierzonej przeciętną liczbą uczestników jednej imprezy.
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Tabela 9. Przeciętna liczba uczestników imprez w Puławach w latach 2007-2012

Wyszczególnienie
Liczba uczestników na 1
imprezę ogółem, w tym:
seansów filmowych
wystaw
występów zespołów
amatorskich
występów artystów i
zespołów zawodowych
prelekcji, spotkań,
wykładów
imprez turystycznych i
sportowo-rekreacyjnych

Zmiana
Zmiana
2012/2007 2012/2011

2007

2009

2011

2012

184

229

248

276

49,77%

11,18%

95
589

221
885

30
848

25
757

-73,62%
28,46%

-16,67%
-10,70%

133

83

216

221

66,59%

2,43%

366

489

286

294

-19,60%

2,72%

102

106

55

127

24,46%

132,23%

26

22

270

38

48,10%

-85,74%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Pomimo, że bezwzględna liczba uczestników imprez kulturalnych w roku uległa w Puławach
zmniejszeniu, uczestnictwo w kulturze Puławian mierzone przeciętną liczbą uczestników
przypadających na jedną imprezę w analizowanym okresie wzrosło o prawie połowę. Było to
jednak spowodowane znacznym spadkiem ogólnej liczby imprez.
Należy jednak pamiętać, że działalność kulturalną na terenie miasta prowadzą także liczne
organizacje pozarządowe, które nie są uwzględniane w statystykach GUS. Zatem fakt zmniejszenia
się liczby imprez organizowanych przez instytucje kultury nie świadczy o ubożeniu oferty
kulturalnej Puław, na co wskazują opracowywane corocznie kalendarze imprez i wydarzeń
kulturalnych.
Działalność zespołów artystycznych
Poza biernym uczestnictwem w kulturze Miasta, bardzo ważnym aspektem jest aktywne tworzenie
kultury. Wyraża się ono m.in. w działalności zespołów artystycznych. Należy jednak pamiętać, że się
do niej nie ogranicza. Niezwykle istotne jest również bowiem funkcjonowanie w obszarze kultury
organizacji pozarządowych. Tworzą one bowiem w znacznej mierze ofertę kulturalną Miasta. Dalsze
rozważania poświęcone zostały działalności zespołów artystycznych na przestrzeni ostatnich kilku lat.
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Tabela 10. Zespoły artystyczne oraz ich członkowie w Mieście Puławy w latach 2007-2012
Wyszczególnienie
zespoły artystyczne ogółem, w
tym:
teatralne
muzyczne - instrumentalne
wokalne i chóry
folklorystyczne (ludowe, pieśni i
tańca, kapele)
taneczne
członkowie zespołów
artystycznych ogółem, w tym:
teatralnych
muzycznych - instrumentalnych
wokalnych i chórów
folklorystycznych (ludowych,
pieśni i tańca, kapel)
tanecznych
członkowie na jeden zespół
ogółem, w tym:
teatralne
muzyczne - instrumentalne
wokalne i chóry
folklorystyczne (ludowe, pieśni i
tańca, kapele)
taneczne

Zmiana
Zmiana
2007/2012 2011/2012

2007

2009

2011

2012

30

32

13

14

-53,3%

7,7%

13
7
3

15
5
5

4
3
3

5
2
2

-61,5%
-71,4%
-33,3%

25,0%
-33,3%
-33,3%

3

3

1

2

-33,3%

100,0%

4

4

2

3

-25,0%

50,0%

640

635

289

291

-54,5%

0,7%

273
56
32

256
39
46

50
35
35

69
25
22

-74,7%
-55,4%
-31,3%

38,0%
-28,6%
-37,1%

150

147

109

107

-28,7%

-1,8%

129

147

60

68

-47,3%

13,3%

21

20

22

21

-2,6%

-6,5%

21
8
11

17
8
9

13
12
12

14
13
11

-34,3%
56,3%
3,1%

10,4%
7,1%
-5,7%

50

49

109

54

7,0%

-50,9%

32

37

30

23

-29,7%

-24,4%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W analizowanym okresie zmniejszyła się zarówno liczba zespołów artystycznych, jak i ich członków.
Obie te wielkości spadły o ponad połowę. Największy spadek miał miejsce w 2011 roku.
Funkcjonowało wówczas zaledwie 13 zespołów artystycznych zrzeszających 289 osób, podczas gdy
dwa lata wcześniej działalność prowadziły 32 zespoły (635 członków). Zwiększeniu natomiast uległa
przeciętna liczba członków przypadająca na jeden zespół artystyczny.
W 2012 roku najwięcej działało zespołów teatralnych. Stanowiły one nieco ponad 1/3 zespołów
artystycznych ogółem. Największą ogólną liczbę członków zrzeszały natomiast zespoły folklorystyczne
(107 osób), co związane było z ich przeciętną najwyższą liczebnością, która wynosiła nieco ponad
53 osoby.
Już na pierwszy rzut oka zarysowuje się obraz coraz słabszego zaangażowania mieszkańców Puław w
tworzenie kultury w Mieście, czego potwierdzeniem są wskaźniki określające liczbę zespołów
artystycznych oraz członków tych zespołów przypadającą na 1000 mieszkańców. Wyższa wartość tych
mierników świadczy o wyższym poziomie zaangażowania w tworzenie kultury.
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Tabela 11. Zaangażowanie mieszkańców Miasta Puławy w działalność zespołów artystycznych w latach 20072012
Wyszczególnienie

2007

2009

zespoły artystyczne na 1000
0,61
0,65
mieszkańców
członkowie zespołów
artystycznych na 1000
12,96
12,99
mieszkańców
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

2011

2012

Zmiana
2007/2012

Zmiana
2011/2012

0,26

0,28

-53,4%

8,4%

5,80

5,88

-54,6%

1,4%

Poziom zaangażowania mieszkańców Puław w tworzenie kultury mierzony zarówno liczbą zespołów
artystycznych, jak i ich członków przypadających na 1000 mieszkańców jest niższy niż w kraju,
województwie, czy powiecie.
Wykres 31. Zaangażowanie mieszkańców Puław w tworzenie kultury na tle powiatu, województwa i kraju w
2012 roku

10,0
8,0

8,4

6,9

7,8
5,9

6,0
4,0
2,0

0,4

0,5

0,5

0,3

0,0
członkowie zespołów
artystycznych na 1000
mieszkańców
Polska

zespoły artystyczne na 1000
mieszkańców

woj. Lubelskie

pow. puławski

Puławy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Na podstawie przeprowadzonej powyżej analizy można wyciągnąć dwa wnioski. Po pierwsze,
uczestnictwo w aktywnym tworzeniu kultury mieszkańców Miasta Puławy mierzone działalnością
w zespołach artystycznych na przestrzeni ostatnich kilku lat uległo osłabieniu. Sytuacja Puław w
tym zakresie jest ponadto gorsza niż w całym powiecie, regionie, a także kraju. Z drugiej strony,
należy jednak zwrócić uwagę, iż te negatywne tendencje zostały w ostatnim roku zatrzymane.
Należy również pamiętać, że aktywne tworzenie kultury obejmuje także szereg innych aktywności,
jak działalność w licznych organizacji pozarządowych, funkcjonujących na tym polu. Bowiem to one
w znacznym stopniu tworzą ofertę kulturalną Miasta.
Władze Miasta powinny dołożyć wszelkich starań, by na nowo i w jeszcze większym stopniu
zaktywizować społeczeństwo pod względem kulturalnym.
Czytelnictwo
Równie istotnym aspektem uczestnictwa w kulturze jest poziom czytelnictwa wśród mieszkańców
Puław. Podstawowe dane dotyczące czytelnictwa w Mieście i jego dynamiki w latach 2007-2012
zawiera poniższa tabela.
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Tabela 12. Czytelnictwo w Puławach w latach 2007-2012
Wyszczególnienie

2007

księgozbiór
115 558
czytelnicy w
13 141
ciągu roku
wypożyczenia
211 272
odsetek
czytelników
26,6%
wśród
mieszkańców
wypożyczenia na
16,08
1 czytelnika
wypożyczenia na
4,28
1 mieszkańca

Zmiana
Zmiana
2007/2012 2011/2012
2,4%
0,4%

2008

2009

2010

2011

2012

115 562

118 102

116 632

117 873

118 292

12 931

12 816

12 600

13 491

13 297

1,2%

-1,4%

206 126

207 578

204 340

207 839

216 230

2,3%

4,0%

26,3%

26,2%

25,2%

27,1%

26,9%

1,0%

-0,8%

15,94

16,20

16,22

15,41

16,26

1,1%

5,6%

4,20

4,25

4,08

4,17

4,37

2,2%

4,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Poziom czytelnictwa w Puławach w analizowanym okresie uległ pewnej poprawie. Zwiększyła się
zarówno liczba czytelników, jak i wypożyczeń księgozbioru, choć obie te wielkości początkowo uległy
zmniejszeniu. Należy jednak zauważyć blisko 1,5% spadek liczby czytelników w 2012 roku w
porównaniu z rokiem wcześniejszym.
Ogólny poziom czytelnictwa wśród mieszkańców Puław mierzony udziałem korzystających z bibliotek
w ogóle społeczeństwa utrzymywał się każdego roku na równym poziomie. W 2012 roku niemal 27%
mieszkańców Puław korzystała z bibliotecznych księgozbiorów. Także przeciętna liczba wypożyczeń
przypadająca na jednego czytelnika oraz mieszkańca uległa tylko niewielkim zmianom. Przeciętny
czytelnik w 2012 roku wypożyczył 16 pozycji z księgozbiorów, tj. o jedną więcej niż rok wcześniej.
Liczba wypożyczeń na jednego mieszkańca wynosiła natomiast nieco ponad 4 pozycje.
Pod względem odsetka mieszkańców korzystających z bibliotek w ogóle społeczeństwa, Miasto
Puławy na tle powiatu, regionu i kraju wypada najlepiej. W całym kraju w 2012 roku zaledwie 16,8%
osób korzystało z bibliotek. W Puławach odsetek ten był o blisko 10 p.p. wyższy.
Wykres 32. Odsetek czytelników w ogóle społeczeństwa w 2012 roku

26,6%

30%
21,2%

25%
20%

16,8%

17,7%

15%
10%
5%

0%
Polska

woj.
Lubelskie

pow.
puławski

Puławy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wypożyczenia przypadające na jednego czytelnika plasują natomiast Puławy na ostatnim miejscu.
Przeciętny czytelnik w 2012 roku wypożyczył nieco ponad 16 pozycji. Średnia dla całego
województwa wyniosła prawie 20 wypożyczeń na jednego czytelnika.
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Według wskaźnika, określającego przeciętną liczbę wypożyczeń przypadającą na jednego mieszkańca,
Puławy ponownie z nieznaczną przewagą plasują się na pierwszym miejscu przed powiatem,
regionem i krajem.
Wykres 33. Wypożyczenia przypadające na jednego czytelnika i jednego mieszkańca w 2012 roku

18,9 19,6
20,0

16,6 16,3

15,0
10,0
3,2

5,0

3,5

3,5

4,3

0,0
wypożyczenia na 1
czytelnika
Polska

wypożyczenia na 1
mieszkańca

woj. Lubelskie

pow. puławski

Puławy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Poziom czytelnictwa w Puławach jest stosunkowo wysoki – znacznie wyższy od średniej dla
powiatu, czy regionu, a także kraju. Ponad ¼ mieszkańców Miasta korzysta z bibliotek,
wypożyczając średnio 16 pozycji rocznie. Co ważne, czytelnictwo w Puławach w ostatnich latach się
rozwija, czemu z pewnością sprzyja powiększanie się ogólnego księgozbioru.

C. Sfera gospodarcza

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ
W 2012 roku w Mieście Puławy zarejestrowane były 5 004 podmioty gospodarcze, z czego 147 w
sektorze publicznym (2,94%), zaś 4 857 – w sektorze prywatnym (97,06%).
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Tabela 13. Podmioty gospodarki narodowej w Puławach w latach 2003-2012
Wyszczególnienie
podmioty gospodarki
narodowej ogółem
sektor publiczny
ogółem, w tym:
państwowe i
samorządowe
jednostki prawa
budżetowego
przedsiębiorstwa
państwowe
spółki handlowe
Sektor prywatny
ogółem, w tym:
osoby fizyczne
prowadzące
działalność
gospodarczą
spółki handlowe
spółki handlowe z
udziałem kapitału
zagranicznego
spółdzielnie
fundacje
stowarzyszenia i
organizacje społeczne

Zmiana
Zmiana
2003/2012 2011/2012

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

5 271

5 292

5 223

5 185

5 180

5 147

5 055

5 164

4 965

5 004

-5,07%

0,79%

144

142

144

149

149

141

149

138

139

147

2,08%

5,76%

102

102

102

108

109

109

116

110

110

117

14,71%

6,36%

6

3

3

2

1

0

0

0

1

1

-83,33%

0,00%

8

8

9

9

9

10

11

10

10

10

25,00%

0,00%

5 127

5 150

5 079

5 036

5 031

5 006

4 906

5 026

4 826

4 857

-5,27%

0,64%

4 275

4 258

4 172

4 115

4 093

4 075

3 954

4 052

3 827

3 793

-11,27%

-0,89%

173

181

184

189

194

195

200

215

222

237

36,99%

6,76%

15

17

17

17

19

21

23

25

25

28

86,67%

12,00%

44
12

44
12

43
12

43
12

43
13

40
13

40
14

40
13

40
15

43
16

-2,27%
33,33%

7,50%
6,67%

79

85

94

97

102

101

108

110

117

120

51,90%

2,56%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wśród przedsiębiorstw prywatnych dominują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
choć ich udział w ciągu ostatnich 10 lat zmniejszył się (z 81,1% do 75,8%) na rzecz spółek handlowych
w sektorze prywatnym oraz stowarzyszeń i organizacji społecznych, a także państwowych i
samorządowych jednostek budżetowych. Wciąż jednak 3 na 4 zarejestrowane podmioty to osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Świadczy to o znacznym poziomie przedsiębiorczości
mieszkańców.
Liczba podmiotów gospodarczych przypadająca na 10 tys. mieszkańców jest wyższa od średniej dla
powiatu puławskiego i województwa Lubelskiego, ale jednocześnie nieznacznie niższa od wskaźnika
wyznaczonego dla kraju.
Tabela 14. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców
Wyszczególnienie
2009
Polska
981
woj. Lubelskie
724
pow. puławski
819
Puławy
1 034
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

2010
1 015
753
840
1 032

2011
1 004
746
819
997

2012
1 032
767
835
1 012

W podziale na klasy wielkości wśród wszystkich podmiotów gospodarki narodowej największą część
(niemal 96%) stanowią mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 9 osób.
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Tabela 15. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Puławach w 2012 roku w podziale na klasy
wielkości
Wielkość podmiotu11
Liczba
Udział
0-9
4 795
95,82%
10-49
144
2,88%
50-249
58
1,16%
250-999
5
0,10%
1000 i więcej
2
0,04%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W 2012 roku w Puławach pracowały 16 79412 osoby, z czego niemal 44% stanowiły kobiety. Najwięcej
zatrudnionych było w przemyśle i budownictwie13 (7 488 osób). Działalność związana z nauką,
administracją i świadczeniem usług społecznych14 skupiała 5 850 zatrudnionych. 2 852 osoby znalazły
natomiast zatrudnienie w handlu i usługach15.
Największymi pracodawcami w Puławach są Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz
Mostostal Puławy S.A. Oba te podmioty zatrudniają ponad 1 000 osób.

STRUKTURA BRANŻOWA GOSPODARKI
W klasyfikacji PKD 2007 (Polska Klasyfikacja Działalności) największą grupę stanowią podmioty
działające w kategoriach:
 handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
(1 592);
 działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (498);
 budownictwo (476);
 pozostała działalność usługowa (358);
 opieka zdrowotna i pomoc społeczna (329);
 przetwórstwo przemysłowe (315).
Szczegółowe zestawienie dla roku 2009 oraz 2012 zawiera poniższa tabela.

11

Liczba zatrudnionych
Dane te nie obejmują podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz gospodarstw
indywidualnych w rolnictwie. Dane [za:] „Województwo lubelskie. Podregiony, powiaty, gminy”, Urząd
Statystyczny w Lublinie, Lublin, 2013 r.
13
Sektory: B - Górnictwo i wydobywanie, C - Przetwórstwo przemysłowe, D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, E - Dostawa
wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, F - Budownictwo
14
Sektory: M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, N - Działalność w zakresie usług
administrowania i działalność wspierająca, O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe
zabezpieczenia społeczne, P - Edukacja, Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, R - Działalność związana z
kulturą, rozrywką i rekreacją, S - Pozostała działalność usługowa
15
Sektory: G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, H Transport i gospodarka magazynowa, I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi, J - Informacja i komunikacja
12
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Tabela 16. Porównanie struktury branżowej gospodarki Miasta Puławy w 2009 i 2012 roku
Wyszczególnienie
Rol ni ctwo, l eś ni ctwo, łowi ectwo i ryba ctwo
Górni ctwo i wydobywa ni e
Przetwórs two przemys łowe
Wytwa rza ni e i za opa trywa ni e w energi ę el ektryczną,
ga z, pa rę wodną, gorącą wodę i powi etrze do ukła dów
kl i ma tyza cyjnych
Dos tawa wody; gos poda rowa ni e ś ci eka mi i
odpa da mi ora z dzi a ła l noś ć zwi a za na z rekul tywa cją
Budowni ctwo
Ha ndel hurtowy i detal i czny; na pra wa poja zdów
s a mochodowych, włącza jąc motocykl e
Tra ns port i gos poda rka ma ga zynowa
Dzi a ła l noś ć zwi ąza na z za kwa terowa ni em i us ługa mi
ga s tronomi cznymi
Informa cja i komuni ka cja
Dzi a ła l noś ć fi na ns owa i ubezpi eczeni owa
Dzi a ła l noś ć zwi ąza na z obs ługą rynku ni eruchomoś ci
Dzi a ła l noś ć profes jona l na , na ukowa i techni czna
Dzi a ła l noś ć w za kres i e us ług a dmi ni s trowa ni a i
dzi a ła l noś ć ws pi era jąca
Admi ni s tra cja publ i czna i obrona na rodowa ;
obowi ązkowe za bezpi eczeni a s połeczne
Eduka cja
Opi eka zdrowotna i pomoc s połeczna
Dzi a ła l noś ć zwi ąza na z kul turą, rozrywką i rekrea cją
Pozos tała dzi a ła l noś ć

2009

2012

35
5
300

0,69%
0,10%
5,93%

30
5
315

0,60%
0,10%
6,29%

2

0,04%

4

0,08%

6

0,12%

10

0,20%

482

9,54%

476

9,51%

1 725

34,12%

1 592

31,81%

294

5,82%

280

5,60%

199

3,94%

163

3,26%

95
225
208
458

1,88%
4,45%
4,11%
9,06%

127
193
222
498

2,54%
3,86%
4,44%
9,95%

83

1,64%

80

1,60%

16

0,32%

15

0,30%

185
306
92
339

3,66%
6,05%
1,82%
6,71%

217
329
90
358

4,34%
6,57%
1,80%
7,15%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Dane z powyższej tabeli jasno wskazują, że na przestrzeni ostatnich kilku lat struktura branżowa
gospodarki Puław nie uległa znaczącym zmianom. Pomimo niewielkiego zmniejszenia udziału wciąż
dominują przedsiębiorstwa działające w sektorze handlu hurtowego i detalicznego oraz naprawy
pojazdów samochodowych.
W 2012 roku zarejestrowało się 375 nowych podmiotów, zaś wyrejestrowało się 326 podmiotów.
Ostateczne saldo było zatem dodatnie. Największe zmiany zarówno w przypadku nowych
przedsiębiorstw, jak i zlikwidowanych dotyczyły handlu hurtowego i detalicznego oraz naprawy
pojazdów samochodowych (sekcja G). Wśród pozostałych branż gospodarki zmiany były dużo
bardziej zróżnicowane.
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Rysunek 3. Podmioty gospodarcze wyrejestrowane oraz nowo zarejestrowane w Puławach w 2012 roku (3
najwyższe wartości)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

TERENY INWESTYCYJNE
Ze względu na swój przemysłowy charakter Miasto Puławy dysponuje wolnymi terenami, które mogą
być przeznaczone na działalność gospodarczą. Większość z nich znajduje się w północnej części
Miasta w bliskim sąsiedztwie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
Zestawienie dostępnych w Puławach terenów inwestycyjnych wraz z ich opisem zawiera poniższa
tabela.
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Tabela 17. Charakterystyka dostępnych terenów inwestycyjnych w Mieście Puławy
Nazwa terenu

ul. Komunalna,
obręb Wólka
Profecka

Tereny
przemysłowe
przy ul.
Komunalnej w
Puławach, na
terenie
Puławskiego
Parku
Przemysłoweg
o

Nr
działek

972

973

Powierzchnia

4,4624 ha

1,3979 ha

Charakter
terenu

nieużytki

nieużytki

Możliwość
powiększenia

brak
możliwości

brak
możliwości

Orientacyjna
cena gruntu (z
VAT)

34,16 PLN/m2

30,00 PLN/m2

Właścicie
l

Gmina
Miasto
Puławy

Gmina
Miasto
Puławy

MPZP
(T/N)

Przeznaczenie
w MPZP

T

A3P/SM/U.
Realizacja
obiektów
produkcyjnych
, magazynowo
– składowych
oraz
zabudowań
usługowych

T

A3P/SM/U.
Realizacja
obiektów
produkcyjnych
, magazynowo
– składowych
oraz
zabudowań
usługowych
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Odrolnienie
(T/N)

T

T

Odlesienie
(T/N)

T

T

Obecne
użytkowanie

nieużytki

nieużytki

Istniejące
budynki

Istniejące
uzbrojenie

nierucho
mość
niezabud
owana

sieć
energetyczna
sieć
wodociągowa
sieć
kanalizacyjna
linie
telekomunika
cyjne

nierucho
mość
niezabud
owana

sieć
energetyczna
sieć
wodociągowa
sieć
kanalizacyjna
linie
telekomunika
cyjne

Inne
ograniczenia
Przy
południowowschodniej
granicy
działki 925/5
zlokalizowan
y jest słup
energetyczny
średniego
napięcia 15
kV
Charakter
prowadzonej
działalności
nie może
kolidować ze
znajdującą
się w pobliżu
oczyszczalnią
ścieków.
Przy
południowowschodniej
granicy
działki 925/5
zlokalizowan
y jest słup
energetyczny
średniego
napięcia 15
kV.

Informacje
dodatkowe

-

-
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Nazwa terenu

Nieruchomość
gruntowa przy
ul. Sosnowej w
Puławach

Nieruchomość
gruntowa przy
ul. HaukeBosaka

Nr
działek

9510/2

545/5

Powierzchnia

4,5367 ha

0,2791 ha

Charakter
terenu

nieużytki

nieużytki

Możliwość
powiększenia

b.d.

b.d.

Orientacyjna
cena gruntu (z
VAT)

b.d.

b.d.

Właścicie
l

Gmina
Miasto
Puławy

Gmina
Miasto
Puławy

MPZP
(T/N)

Przeznaczenie
w MPZP

T

usługi
turystyki,
wypoczynku i
teren zieleni
urządzonej

T

teren o
przeznaczeniu
podstawowym
pod obiekty
sportu i
rekreacji z
dopuszczenie
m lokalizacji
usług
zamieszkania
zbiorowego –
hotel, usług
publicznych i
centrotwórczy
ch z zakresu
gastronomii,
turystyki,
administracji i
kultury: teren
inwestycyjny
pod realizację
hotelu
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Odrolnienie
(T/N)

T

T

Odlesienie
(T/N)

N

T

Obecne
użytkowanie

nieużytki

nieużytki

Istniejące
budynki

nierucho
mość
niezabud
owana

nierucho
mość
niezabud
owana

Istniejące
uzbrojenie

sieć
energetyczna
sieć
wodociągowa
sieć
kanalizacyjna
sieć gazowa

elementy
infrastruktury
technicznej

Inne
ograniczenia

Informacje
dodatkowe

b.d.

Dla
nieruchomości
opracowana
została wstępna
koncepcja
urbanistyczno –
architektoniczna
ośrodka
sportoworekreacyjnego w
Puławach.
Nieruchomość w
części zalesiona,
istniejący las
stanowi około
20% całej
powierzchni.

b.d.

Działka położona
w strefie
śródmiejskiej
miasta,
wkomponowana
jest w teren
zrealizowanych
aktualnie
obiektów sportu i
rekreacji (nowo
oddane do
użytku obiekty:
stadion i basen
miejski), posiada
bezpośredni
dostęp do drogi
publicznej i
wyposażona jest
w elementy
infrastruktury
technicznej.
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Nazwa terenu

Nr
działek

Nieruchomość
gruntowa przy
ul. Zarzecze w
Puławach, obr.
Wólka
Profecka

257,
258/2
259/2
260/2
261/2
262/2
968/2
265,
254/4
928/19

Nieruchomość
zabudowana
przy ul.
Dęblińskiej w
Puławach

2847

Nieruchomość
zabudowana
przy ul.
Lubelskiej w
Puławach

213/23
213/37
213/21
213/9,
213/39

Nieruchomość
niezabudowan
a przy ul.
Dęblińskiej w
Puławach

921/19

Powierzchnia

Charakter
terenu

1,3528 ha

nieużytki

0,2873 ha

tereny
poprzemysł
owe

5,1799 ha

tereny
poprzemysł
owe

1,4222 ha

nieużytki

Możliwość
powiększenia

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Orientacyjna
cena gruntu (z
VAT)

Właścicie
l

b.d.

Gmina
Miasto
Puławy

b.d.

Gmina
Miasto
Puławy

b.d.

Gmina
Miasto
Puławy

b.d.

Powiat
Puławski

MPZP
(T/N)

Przeznaczenie
w MPZP

T

terenie o
przeznaczeniu
pod zakłady
rzemieślnicze,
których
charakter nie
może
kolidować ze
znajdującą się
w pobliżu
oczyszczalnią
ścieków

T

usługi
turystyczne

T

T

Inwestycje
nieuciążliwe i
nie
pogarszające
stanu
środowiska

T

N

zgodnie z
SUiKZP: strefa
działalności
gospodarczej z
udziałem
terenów
przemysłowyc
h
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Odrolnienie
(T/N)

b.d.

T

Odlesienie
(T/N)

Obecne
użytkowanie

Istniejące
budynki

Istniejące
uzbrojenie

Inne
ograniczenia

Informacje
dodatkowe

-

nieużytki

nierucho
mość
niezabud
owana

b.d.

charakter
prowadzonej
działalności
nie może
kolidować ze
znajdującą
się w pobliżu
oczyszczalnią
ścieków

T

nieużytki

nierucho
mość
zabudow
ana

b.d.

b.d.

-

T

nieużytki

nierucho
mość
zabudow
ana

b.d.

b.d.

-

b.d.

w styczniu 2014
r. Starosta
Puławski wniósł o
sporządzenie
miejscowego
planu
zagospodarowani
a przestrzennego
z przeznaczeniem
terenu
B1.P/SM/U/UC z
przeznaczeniem
terenu pod
obiekty
produkcyjne,
obiekty
magazynowoskładowe, usługi
oraz obiekty
handlowe o
powierzchni
sprzedaży
powyżej 2000 m2

b.d.

T

nieużytki

nierucho
mość
niezabud
owana

b.d.
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Nazwa terenu

Nieruchomość
niezabudowan
a przy ul.
Dęblińskiej w
Puławach

Nieruchomość
gruntowa w
podstrefie SSE
"Starachowice
" na terenie ZA
"Puławy" SA działka nr
216/7

Nr
działek

921/16
921/17
921/13

216/7

Powierzchnia

0,4389 ha,
0,0177 ha,
0,1179 ha

3,2307 ha

Charakter
terenu

Możliwość
powiększenia

nieużytki

b.d.

nieużytki

Istnieją
możliwości
zwiększenia
terenu o
sąsiednie
działki
(wymagana
zgoda WZA
Zakładów
Azotowych
„Puławy” S.A.)
216/8
(0,8387ha) i
216/9
(10,6963ha)

Orientacyjna
cena gruntu (z
VAT)

b.d.

b.d.

Właścicie
l

Powiat
Puławski

Skarb
Państwa
(użytkow
anie
wieczyste
ZA
"Puławy"
SA)

MPZP
(T/N)

Przeznaczenie
w MPZP

T

B1.P/SM/U/U
C: teren pod
obiekty
produkcyjne,
obiekty
magazynowoskładowe,
usługi oraz
obiekty
handlowe o
powierzchni
sprzedaży
powyżej 2000
m2

N

zgodnie z
SUiKZP: tereny
rozwojowe dla
produkcji i
przemysłu.
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Odrolnienie
(T/N)

T

T

Odlesienie
(T/N)

T

T

Obecne
użytkowanie

nieużytki

nieużytki

Istniejące
budynki

nierucho
mość
niezabud
owana

nierucho
mość
niezabud
owana

Istniejące
uzbrojenie

Inne
ograniczenia

Informacje
dodatkowe

b.d.

b.d.

Dopuszcza się
realizację
przedsięwzięć,
dla których
raport o
oddziaływaniu na
środowisko jest
obligatoryjny lub
może być
wymagany, pod
warunkiem
ograniczenia
uciążliwości do
granic obszaru do
którego inwestor
ma tytuł prawny

sieć
energetyczna
sieć
wodociągowa
sieć
kanalizacyjna
sieć gazowa

Zgodnie z
SUiKZP nakaz
zachowania
10%
powierzchni
biologicznie
czynnej
całkowitej
powierzchni
działki
budowlanej
oraz
ograniczenia
potencjalnyc
h
uciążliwości
do granic
działki

-
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Nazwa terenu

Nieruchomość
gruntowa w
podstrefie SSE
"Starachowice
" na terenie ZA
"Puławy" SA działka nr
216/12

Nieruchomość
gruntowa w
podstrefie SSE
"Starachowice
" na terenie ZA
"Puławy" SA działka nr
216/14

Nr
działek

216/12

216/14

Powierzchnia

6,4107 ha

9,2201 ha

Charakter
terenu

Możliwość
powiększenia

nieużytki

Istnieją
możliwości
zwiększenia
terenu o
sąsiednie
działki
(wymagana
zgoda WZA
Zakładów
Azotowych
„Puławy” S.A.)
216/13
(1,0327ha) i
216/14
(9,2201ha)

nieużytki

Istnieją
możliwości
zwiększenia
terenu o
sąsiednie
działki
(wymagana
zgoda WZA
Zakładów
Azotowych
„Puławy” S.A.)
1) 216/13
(1,0327ha) i
216/12
(6,4107ha)
i/lub
2) 216/9
(10,6963ha) i
część 216/11
(część z
4,6235ha)

Orientacyjna
cena gruntu (z
VAT)

b.d.

b.d.

Właścicie
l

Skarb
Państwa
(użytkow
anie
wieczyste
ZA
"Puławy"
SA)

Skarb
Państwa
(użytkow
anie
wieczyste
ZA
"Puławy"
SA)

MPZP
(T/N)

N

N

Przeznaczenie
w MPZP

zgodnie z
SUiKZP: tereny
rozwojowe dla
produkcji i
przemysłu.

zgodnie z
SUiKZP: tereny
rozwojowe dla
produkcji i
przemysłu.

Odrolnienie
(T/N)

T

T

Odlesienie
(T/N)

T

T

Obecne
użytkowanie

nieużytki

nieużytki

Istniejące
budynki

nierucho
mość
niezabud
owana

nierucho
mość
niezabud
owana

Istniejące
uzbrojenie

Inne
ograniczenia

Informacje
dodatkowe

sieć
energetyczna
sieć
wodociągowa
sieć
kanalizacyjna
sieć gazowa

Zgodnie z
SUiKZP nakaz
zachowania
10%
powierzchni
biologicznie
czynnej
całkowitej
powierzchni
działki
budowlanej
oraz
ograniczenia
potencjalnyc
h
uciążliwości
do granic
działki

-

sieć
energetyczna
sieć
wodociągowa
sieć
kanalizacyjna
sieć gazowa

Zgodnie z
SUiKZP nakaz
zachowania
10%
powierzchni
biologicznie
czynnej
całkowitej
powierzchni
działki
budowlanej
oraz
ograniczenia
potencjalnyc
h
uciążliwości
do granic
działki

-

Źródło: Dane UM [za:] „Studium rozwoju obszarów na obszarze funkcjonalnym na potrzeby diagnozy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy”
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Umiejscowienie obszarów inwestycyjnych w Mieście zaprezentowano na poniższej mapie.
Mapa 5. Nieruchomości gruntowe dostępne pod inwestycje na terenie Miasta Puławy

podstrefa SSE
„Starachowice”
216/7

216/14
216/12

972

973
257, …

921/19
921/16, ...

2847

`
`

545/5

213/37, …

9510/2

Źródło: „Studium rozwoju obszarów na obszarze funkcjonalnym na potrzeby diagnozy Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Miasta Puławy”

Główne tereny inwestycyjne z przeznaczeniem na działalność przemysłową znajdują się w obszarze
Podstrefy Puławy Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”. Jest to wyodrębnione miejsce do
prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Obecnie dostępne są trzy
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działki o numerach: 216/7, 216/12 oraz 216/14. Ich położenie na terenie Podstrefy SSE obrazuje
poniższa mapa.
Mapa 6. Podstrefa „Puławy” Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”

Źródło: http://www.sse.pulawy.com/uploads/images/nowe/mapa_tereny_2012.jpg

Inwestorzy na terenie Puław poszukują terenów o różnorodnym przeznaczeniu. Wynika to z funkcji,
jaką pełni Miasto w gospodarce regionalnej. Istotną rolę w przyciąganiu kapitału ma Grupa Azoty
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Dzięki temu Puławy cieszą się opinią miasta przemysłowego. Dlatego
też poszukiwanymi tam terenami pod inwestycje są głównie tereny o charakterystyce przemysłowej.
Z drugiej jednak strony jako miasto o bogatej historii usytuowane w sąsiedztwie atrakcyjnych
turystycznie terenów (Kazimierz Dolny, Janowiec i Nałęczów), uznawane jest jako miejsce dobre do
lokalizacji dla obiektów okołoturystycznych (hoteli, pensjonatów i restauracji).
Charakterystykę dostępnych terenów inwestycyjnych w zestawieniu z oczekiwaniami inwestorów
przedstawiono na poniższym rysunku.
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Rysunek 4. Zestawienie przeznaczenia dostępnych terenów inwestycyjnych z oczekiwaniami inwestorów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Studium rozwoju obszarów inwestycyjnych na obszarze
funkcjonalnym na potrzeby Diagnozy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy”

Dostępne tereny inwestycyjne na obszarze Puław są zbieżne z rozpoznanymi oczekiwaniami
przedsiębiorców.

D. Infrastruktura techniczna

MIESZKALNICTWO
Zgodnie z obowiązującymi na dzień 31.12.2012 roku miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego niemal 35% obszaru objętego planami przeznaczona jest na zabudowę
mieszkaniową.
W poniższej tabeli zawarte zostały podstawowe dane dotyczące mieszkalnictwa w Puławach w latach
2003-2012.
Tabela 18. Mieszkania w Puławach w latach 2003-2012
Wyszczególnienie

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Liczba mieszkań ogółem

18 223

18 335

18 438

18 554

18 614

18 841

18 949

18 970

19 139

19 334

Liczba izb
Powierzchnia użytkowa

61 687

62 104

62 502

62 910

63 234

64 095

64 568

65 024

65 675

66 472

mieszkań (m2)

998 793 1 009 312 1 020 103 1 029 831 1 037 417 1 057 723 1 068 501 1 071 143 1 083 743 1 099 399

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W analizowanym okresie każdego roku liczba mieszkań na terenie Puław nieznacznie rosła, co
pociągało za sobą zwiększanie się ogólnej liczby izb i powierzchni użytkowej mieszkań.
Liczba mieszkań w 2012 roku była wyższa niż w roku 2003 o 6,1%. Względny przyrost liczby izb był
nieco wyższy i wynosił 7,8%. Przeciętna liczba izb w mieszkaniu zatem tylko nieznacznie wzrosła z
3,39 do 3,44. Natomiast przeciętny metraż mieszkań zwiększył się o nieco ponad 2 m2.
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Wykres 34. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań w Puławach w latach 2003-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Większa powierzchnia przeciętnego mieszkania w połączeniu ze zmniejszającą się liczba ludności daje
efekt w postaci zwiększania się powierzchni użytkowej mieszkania przypadającej na jednego
mieszkańca. W analizowanym okresie wartość ta wzrosła o 2,3 m2 na osobę, tj. niemal o 12%.
Nieznacznie zmniejszyła się przeciętna liczba osób zamieszkująca jedno mieszkanie z 2,8 w 2003 do
2,6 w 2012 roku.
Na terenie Puław każdego roku oddawane do użytkowania są nowe mieszkania. W poniższej tabeli
zawarto podstawowe informacje na temat mieszkań oddanych do użytkowania w Mieście Puławy w
latach 2003-2012.
Tabela 19. Dane dotyczące mieszkań oddanych do użytkowania w Puławach w latach 2003-2012
Wyszczególnienie

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Liczba mieszkań

139

122

112

119

63

228

114

145

174

202

Liczba izb
Powierzchnia użytkowa

573

470

411

426

342

870

489

627

672

835

13 574

11 877

11 087

10 125

7 933

20 512

11 090

13 259

13 101

16 612

mieszkań (m2)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Uzupełnieniem powyższej tabeli jest wykres.
Wykres 35. Mieszkania oddane do użytkowania w Puławach w latach 2003-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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W analizowanym okresie po początkowym spadku i gwałtownym wzroście w 2008 roku, liczba
mieszkań oddanych do użytkowania ostatecznie wzrosła o 45,3% z 139 w 2003 roku do 202 w
roku 2012. Wzrost liczby izb był na niewiele wyższym poziomie 45,7%. Przeciętna liczba izb w nowych
mieszkaniach w 2012 roku była niemal taka sama jak w roku 2003. Należy jednak odnotować fakt
znacznie słabszego wzrostu powierzchni użytkowej nowych mieszkań (22,4%), co świadczy o
zmniejszeniu się ich przeciętnego metrażu.
Tabela 20. Przeciętna powierzchnia użytkowa i średnia liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania
w Puławach w latach 2003-2011
Wyszczególnienie

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Przeciętna liczba izb
Przeciętna
powierzchnia
użytkowa mieszkań

4,12

3,85

3,67

3,58

5,43

3,82

4,29

4,32

3,86

4,13

97,65

97,35

98,99

85,08

125,92

89,96

97,28

91,44

75,29

82,24

(m2)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Niemal wszystkie mieszkania na terenie Miasta Puławy wyposażone są w wodociąg, ustęp spłukiwany
i łazienkę. Nieco mniej (97%) mieszkań ma centralne ogrzewanie, zaś prawie 90% lokali wyposażona
została w gaz sieciowy. Warto zaznaczyć, że na przestrzeni ostatnich lat liczba mieszkań
wyposażonych w wodociąg, ustęp spłukiwany, łazienkę, centralne ogrzewanie i gaz sieciowy rosła.
Szczegółowe dane zawiera tabela.
Tabela 21. Wyposażenie mieszkań w Puławach w latach 2003-2012
Liczba mieszkań
wyposażonych w:
wodociąg
odsetek
ustęp spłukiwany
odsetek
łazienka
odsetek
centralne
odsetek
gaz sieciowy
odsetek

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

18 035
98,97%
17 849
97,95%
17 721
97,25%
17 480
95,92%
16 531
90,72%

18 147
98,97%
17 961
97,96%
17 833
97,26%
17 591
95,94%
16 571
90,38%

18 250
98,98%
18 064
97,97%
17 936
97,28%
17 670
95,83%
16 614
90,11%

18 366
98,99%
18 180
97,98%
18 052
97,29%
17 750
95,67%
16 674
89,87%

18 426
98,99%
18 240
97,99%
18 112
97,30%
17 810
95,68%
16 722
89,84%

18 653
99,00%
18 467
98,01%
18 339
97,34%
18 037
95,73%
16 864
89,51%

18 762
99,01%
18 575
98,03%
18 453
97,38%
18 152
95,79%
16 934
89,37%

18 836
99,29%
18 783
99,01%
18 681
98,48%
18 389
96,94%
17 165
90,48%

19 007
99,31%
18 954
99,03%
18 852
98,50%
18 560
96,97%
17 260
90,18%

19 203
99,32%
19 150
99,05%
19 048
98,52%
18 756
97,01%
17 366
89,82%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

KOMUNIKACJA I TRANSPORT
Dostępność komunikacyjna
Puławy są ważnym węzłem komunikacyjnym o znaczeniu ponadregionalnym, a nawet
międzynarodowym położonym na granicy województw lubelskiego i mazowieckiego. Wiedzie przez
nie bowiem tranzyt przez Polskę do Niemiec i na Ukrainę.
Bardzo ważnym szlakiem komunikacyjnymi jest droga krajowa nr 12 (Łęknica - Łódź – Radom –
Puławy – Lublin – Dorohusk/Berdyszcze), która w Kurowie łączy się z drogą ekspresową S17.
Ważnymi na mapie puławskich dróg są również:
 droga wojewódzka nr 801: Warszawa – Dęblin – Puławy,
 droga wojewódzka nr 824: Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol, łącząca
miasto z drogą krajową nr 17,
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 droga wojewódzka nr 847 relacji: stacja Puławy Azoty – droga wojewódzka nr 801,
 droga wojewódzka nr 851 relacji: stacja kolejowa Puławy Ruda – droga krajowa nr 12
Obecnie, do czasu ukończenia drugiego etapu budowy obwodnicy Puław, część DW nr 824 (Aleja
Partyzantów) pełni rolę drogi krajowej.
Mapa 7. Aleja Partyzantów, pełniąca obecnie rolę drogi krajowej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://maps.google.pl

Przez Miasto wiedzie również linia kolejowa nr 7 relacji: Warszawa – Lublin – Dorohusk. Istnieje
ponadto możliwość wykorzystania transportu rzecznego, ze względu na położenie nad Wisłą oraz
lotniczego. Puławy znajdują się w odległości około 60 km od Portu Lotniczego Lublin-Świdnik i 130 km
od lotniska Warszawa Okęcie. Dodatkowo, 30 km od miasta mieści się lotnisko wojskowe w Dęblinie.
Dzięki trwającej tam inwestycji budowy portu lotniczego, lotnisko to będzie mogło przyjmować
samoloty cywilne i będzie udostępniane w nagłych przypadkach, np. jako port zapasowy dla lotniska
w Świdniku.
Na poniższej mapie przedstawiono położenie Miasta Puławy względem najważniejszych szlaków
komunikacyjnych oraz lotnisk, co wpływa na dostępność komunikacyjną miasta.
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Mapa 8. Dostępność komunikacyjna Miasta Puławy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://maps.google.pl

Infrastruktura drogowa
Sieć dróg Miasta Puławy tworzą drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne. Największe
znaczenie w strukturze dróg Miasta Puławy mają drogi gminne o łącznej długości około 69 km, co
stanowi ponad połowę wszystkich dróg. Wśród nich ponad 59 km mają drogi o nawierzchni twardej
ulepszonej, zaś pozostałe 10 km – drogi o nawierzchni gruntowej. Miasto Puławy dysponuje także
rozbudowaną siecią ścieżek rowerowych o łącznej długości ok. 30 km.
Szkielet dróg Miasta Puławy tworzą ulice: Lubelska, Piłsudskiego, Centralna, al. Partyzantów, al.
Żyrzyńska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, Długa, Piaskowa, Dęblińska, Czartoryskich, Głęboka,
Zielona, Kazimierska i Włostowicka, a także mosty na Wiśle: im. Ignacego Mościckiego oraz im. Jana
Pawła II.
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Mapa 9. Szkielet układu drogowego Miasta Puławy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.zumi.pl/

Największą inwestycją drogową był I etap budowy obwodnicy Puław wraz z mostem na Wiśle. W
przetargu jest II etap budowy obwodnicy, łączącej pierwszy odcinek z drogą krajową nr 17. Po jego
zakończeniu przechodząca przez Miasto droga krajowa nr 12 stanie się częścią drogi ekspresowej
S12.
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Mapa 10. Projektowany II etap obwodnicy Miasta Puławy w ciągu drogi ekspresowej S12

Źródło: Mapa GDDKiA (http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/8060/s12-obwodnica-pulaw-ii-etap)

Miasto Puławy posiada dobre skomunikowanie z krajem w zakresie transportu drogowego.
Dostępność komunikacyjna Puław poprawi się jeszcze po ukończeniu II etapu budowy obwodnicy
miasta. Jest to najważniejsze dla Puław przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury drogowej
realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. We wrześniu 2013 roku został
ogłoszony przetarg na realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
Dużym problemem pozostaje niedostateczna drożność dróg krajowych i wojewódzkich. Sytuacja
powinna ulec poprawie po zakończeniu budowy puławskiej obwodnicy, która wyprowadzi ruch
tranzytowy z centrum miasta, czyniąc je tym samym miejscem przyjaznym mieszkańcom. W
kolejnych latach istotne będzie również ponoszenie nakładów na modernizację lokalnej
infrastruktury drogowej. Dotyczy to przede wszystkim planowanego remontu mostu im. Ignacego
Mościckiego, łączącego miasto z gminą Puławy (miejscowość Góra Puławska).
Transport publiczny
Transport zbiorowy w gminie Miasto Puławy i okolicy obsługiwany jest przez dwa przedsiębiorstwa
publiczne i kilku prywatnych przewoźników. Podstawowe znaczenie ma Miejski Zakład Komunikacji –
Puławy Sp. z o.o. w Puławach. Mniejszą rolę odgrywają transportowe firmy prywatne oraz PKS
Puławy.
MZK Puławy Sp. z o.o. jest spółką komunalną gminy Miasto Puławy wskazaną jako Operator publiczny
wypełniający zadania gminy. Linie podmiejskie MZK docierają także do okolicznych miejscowości
znajdujących się na terenie gmin: Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Puławy, Żyrzyn.
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Mapa 11. Fragment mapy Miasta Puławy z naniesionymi informacjami o lokalizacji przystanków

Źródło: http://37.60.24.102:8080/

Należy podkreślić znaczny postęp, jaki poczyniło miasto w obszarze infrastruktury zbiorowego
transportu publicznego. W ramach zrealizowanego projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości
systemu komunikacji miejskiej dla miasta Puławy wraz z obszarami sąsiednich gmin funkcjonalnie
powiązanymi w ramach porozumienia w sprawie wspólnej komunikacji miejskiej na swoim
obszarze”, zakupiono nowoczesne autobusy, zmodernizowane zostały zatoki przystankowe oraz
wiaty, stworzono system informowania podróżnych, a także wprowadzono bilet elektroniczny. W
kolejnych latach planuje się dalsze inwestycje w tym zakresie, m.in. kontynuowanie wymiany
taboru autobusowego oraz modernizację posiadanych autobusów, poprzez wyposażenie ich w
dodatkowe udogodnienia dla pasażerów, takie jak klimatyzacja, czy dostęp do Wi-Fi.

INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA
Za gospodarkę wodociągowo-kanalizacyjną Miasta Puławy odpowiada Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach, którego głównym celem
działalności jest wydobywanie i dostarczanie wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków.
Komunalne ujęcie wody w Puławach eksploatowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. składa się z ośmiu studni głębinowych w ujęciu wody
Skowieszyńska – Włostowice (teren niższych partii Płaskowyżu Nałęczowskiego) umiejscowionym w
pradolinie rzeki Wisły (numeracja studni: V, Va, VI, VII, VIII, IX, X, XI). Otwory budowane były w latach
1962 – 1964 (studnie nr V, Va, VI) i 1976 – 1977 (pozostałe). Jest to jedyne źródło zaopatrzenia w
wodę Miasta Puławy.
Woda z ujęcia dostarczana jest w oparciu o pierścieniowy układ sieci wodociągowej. Długość czynnej
rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie miasta na koniec roku 2012 wynosiła 103,5 km. Miasto
dysponowało 2 342 połączeniami prowadzącymi do budynków mieszkalnych i zbiorowego
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zamieszkania. W poniższej tabeli zestawiono wybrane dane na temat sieci wodociągowej w Mieście
Puławy w latach 2003-2012.
Tabela 22. Wybrane informacje o systemie wodociągowym Miasta Puławy w latach 2003-2012
Sieć wodociągowa

JM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

długość sieci

km

87,2

88,5

90,3

95,1

95,9

97,1

99,7

101,2

101,6

103,5

liczba połączeń
woda dostarczana
gospodarstwom
domowym
ludność korzystająca z
sieci wodociągowej
zużycie wody w
gospodarstwach
domowych na 1
mieszkańca
zużycie wody w
gospodarstwach
domowych na 1
odbiorcę

szt.

1 764

1 814

1 897

1 960

2 034

2 107

2 158

2 228

2 286

2 342

dam3 1 951,9 1 864,0 1 788,2 1 718,1 1 700,4 1 629,6 1 631,2 1 631,9 1 611,5 1 582,9
os.

48 784

48 812

48 698

48 492

48 138

47 864

47 681

48 823

48 578

48 270

m3

38,8

37,2

35,7

34,5

34,3

33,1

33,2

32,5

32,3

31,8

m3

40,0

38,2

36,7

35,4

35,3

34,0

34,2

33,4

33,2

32,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Uzupełnieniem powyższej tabeli są wykresy.
Wykres 36. Długość czynnej wodociągowej sieci rozdzielczej oraz liczba połączeń na terenie Miasta Puławy w
latach 2003-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Wykres 37. Ilość wody dostarczanej gospodarstwom domowym w Puławach oraz zużycie wody na 1
mieszkańca i 1 odbiorcę w latach 2003-2012
dam3

m3

2 500

45,0
40,0
38,2

40,0
36,7

2 000

35,4

38,8

35,3
34,0

37,2

34,2

33,4

33,2

32,8

35,0

32,5

32,3

31,8

30,0

35,7
34,5

34,3
33,1

33,2

1 500
25,0

20,0
1 000

1 951,9

1 864,0

1 788,2

1 718,1

1 700,4

1 629,6

1 631,2

1 631,9

1 611,5

1 582,9

15,0

10,0

500

5,0

0

0,0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

woda dostarczana gospodarstwom domowym

2009

2010

2011

2012

zużycie wody w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca

zużycie wody w gospodarstwach domowych na 1 odbiorcę

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Na przestrzeni ostatnich lat zwiększeniu uległa zarówno długość sieci, jak i liczba połączeń.
Zmniejszyła się natomiast liczba osób korzystająca z sieci wodociągowej, a także zużycie wody
zarówno w ujęciu ogólnym, jak i w przeliczeniu na 1 mieszkańca, czy też odbiorcę.
Z sieci wodociągowej obecnie korzysta blisko 98% ogółu mieszkańców, co jest wartością niewiele
wyższą niż w latach wcześniejszych.
System kanalizacji Miasta Puławy opiera się na systemie kanalizacji rozdzielczej. Na dzień 2012-12-31
Miasto Puławy dysponowało czynną siecią rozdzielczą o długości 90 km i liczbą połączeń do
budynków na poziomie 1 939. Poniższa tabela zawiera wybrane dane na temat systemu kanalizacji
sanitarnej Miasta Puławy w latach 2003-2012.
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Tabela 23. Wybrane dane dotyczące systemu kanalizacji sanitarnej Miasta Puławy w latach 2003-2012
Sieć kanalizacyjna

JM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

długość sieci

km

69,4

70,9

71,4

75,9

78,0

79,9

83,8

87,4

88,4

89,6

liczba połączeń

szt.

1 240

1 292

1 351

1 420

1 525

1 581

1 627

1 745

1 827

1 939

ścieki odprowadzane
ludność korzystająca z
sieci kanalizacyjnej
ścieki odprowadzane
przez 1 mieszkańca
ścieki odprowadzane
przez 1 korzystającego

dam3 2 414,4 2 359,9 2 151,0 2 059,7 2 067,0 1 981,4 1 990,9 1 965,0 1 945,0 1 909,0
os.

47 437

47 525

47 434

47 245

46 913

46 658

46 485

47 631

47 458

47 219

m3

48,1

47,0

43,0

41,4

41,9

40,4

40,7

39,3

39,1

38,6

m3

50,9

49,7

45,3

43,6

44,1

42,5

42,8

41,3

41,0

40,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Uzupełnieniem powyższej tabeli są wykresy.
Wykres 38. Długość czynnej kanalizacyjnej sieci rozdzielczej oraz liczba połączeń do budynków w Mieście
Puławy w latach 2003-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Wykres 39. Ilość odprowadzanych ścieków przez mieszkańców Miasta Puławy w latach 2003-2012
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Podobnie, jak w przypadku sieci wodociągowej, także i sieć kanalizacyjna uległa wydłużeniu.
Zwiększyła się również liczba połączeń do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. Spadła
natomiast ilość ścieków odprowadzanych przez mieszkańców zarówno w wartościach
bezwzględnych, jak i w przeliczeniu na jednego mieszkańca/korzystającego.
Za pośrednictwem sieci kanalizacji sanitarnej MPWiK odbiera ścieki od ponad 95% ogółu
mieszkańców Puław. Odsetek ten w ostatnich latach nieznacznie wzrósł.
Poza ściekami dopływającymi systemem kanalizacji, oczyszczalnia przyjmuje ścieki dowożone
taborem asenizacyjnym oraz biofrakcję z ZUK Sp. z o.o. w Puławach. W roku 2012 ścieków
dowożonych przyjęto 12 266 m3, natomiast w roku 2013 i 2014 przewiduje się przyjąć około 17 500
m3.
Oczyszczalnia ścieków eksploatowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z
o.o. usytuowana jest przy ul. Komunalnej w Puławach w północnej części miasta, między Zakładami
Azotowymi Puławy a drogą nadwiślańską Nr 801 biegnącą wzdłuż rzeki Wisły.
Ścieki z oczyszczalni ścieków odprowadzane są zrzutowym kanałem ścieków z Zakładów Azotowych
„Puławy” S.A., który ma ujście do wód Wisły w km 376+000.
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Mapa 12. Lokalizacja oczyszczalni ścieków w Puławach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://maps.google.pl

GOSPODARKA ODPADAMI
Zgodnie z ustawą z dn. 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach utrzymanie
porządku i czystości w gminach należy do zadań własnych gminy. Unieszkodliwianiem odpadów
komunalnych z terenu Miasta Puławy – na mocy zapisów Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami – zajmuje się Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach
(ZUOK). Od 31 marca 2007 roku operatorem odpowiedzialnym za odzysk i unieszkodliwienie
odpadów komunalnych jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach (ZUK), co oznacza, iż
zarządza on Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Właścicielem ZUK jest w 100%
gmina Miasto Puławy.
ZUOK wybudowany został w latach 1999-2001 przy ul. Dęblińskiej 96 w Puławach. W latach 20002001 rozbudowano go zwiększając przepustowość instalacji do 22 000 Mg/rok. Obecnie trwa
realizacja projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami
dla Miasta Puławy i gmin ościennych poprzez rozbudowę i modernizację ZUOK w Puławach”. Po
zakończeniu projektu nastąpi zwiększenie przepustowości istniejącej linii technologicznej sortowni
odpadów do 30 000 Mg/rok w systemie jednozmianowym, a docelowo do 45 000 Mg/rok w systemie
półtorazmianowym.
Przewiduje się, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia na składowisko rocznie trafiać będzie
około 16 tys. m3 odpadów.
Podstawowe dane, dotyczące strumienia odbieranych odpadów w Puławach zawiera poniższa tabela.
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Tabela 24. Dane na temat masy odpadów zmieszanych zebranych w ciągu roku w Puławach w latach 20072012

12 504,9
6 818,6
54,5%

Zmiana
2007/2012
-18,98%
-29,03%
-12,41%

Zmiana
2011/2012
1,53%
-12,31%
-13,63%

137,2

-29,17%

-11,94%

Wyszczególnienie

JM

2007

2008

2009

2010

2011

2012

masa odpadów ogółem, w tym:
z gospodarstw domowych
udział
odpady z gospodarstw
domowych przypadające na 1
mieszkańca

t
t
%

15 433,7
9 608,3
62,3%

14 525,1
9 071,6
62,5%

12 644,6
8 565,4
67,7%

10 255,7
7 241,9
70,6%

12 316,8
7 775,9
63,1%

kg

193,7

184,3

174,6

144,0

155,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W 2012 roku w Puławach wyprodukowanych zostało około 12,5 tys. ton odpadów zmieszanych, z
czego nieco ponad połowa pochodziła z gospodarstw domowych. Jest to mniej niż w latach
wcześniejszych, co wynika wprost z ograniczania masy odpadów produkowanych średnio przez
jednego mieszkańca Miasta.
Wykres 40. Masa odpadów zmieszanych zebranych w Puławach w latach 2007-2012
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Zmniejszanie się przeciętnej ilości odpadów z gospodarstw domowych przypadających na jednego
mieszkańca świadczyć może o rosnącej świadomości ekologicznej Puławian. Zmiany te
odzwierciedlają także ogólnokrajowe tendencje, panujące również w regionie i powiecie. Należy
jednak podkreślić, iż Puławy pod tym względem wypadają gorzej w porównaniu z powiatem i
województwem, ale lepiej na tle ogólnokrajowych wskaźników.
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Wykres 41. Odpady z gospodarstw domowych przypadające na jednego mieszkańca w 2012 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

ZAOPATRZENIE W GAZ
Miasto Puławy zasilane jest w gaz rurociągiem wysokiego ciśnienia DN 100 z magistrali Dn 700 w
Końskowoli, poprzez stację redukcyjno – pomiarową I st. R-I zlokalizowaną przy ul. Północnej w
Puławach. Następnie gaz tłoczony jest rurociągiem średniego ciśnienia, zasilając stacje redukcyjne
II st. oraz odbiorców gazu na terenie miasta Puławy. System ten zaspokaja obecne i przyszłe potrzeby
miasta.
Dostawcą gazu ziemnego dla Miasta Puławy jest Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie,
Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie.
Tabela 25. Wybrane informacje na temat sieci gazowej na terenie Miasta Puławy
Sieć gazowa
JM
długość czynnej sieci ogółem, w tym:
km
długość czynnej sieci przesyłowej
km
długość czynnej sieci rozdzielczej
km
czynne przyłącza do budynków mieszkalnych
szt.
i niemieszkalnych
odbiorcy gazu, w tym:
gosp. dom.
odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania
gosp. dom.
zużycie gazu, w tym:
tys. m3
zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań
tys. m3
ludność korzystająca z sieci gazowej
os.
zużycie gazu na 1 gospodarstwo domowe
m3
zużycie gazu na 1 korzystającego
m3
zużycie gazu na 1 mieszkańca
m3

2006
82,07
6,47
75,60

2007
83,02
6,47
76,55

2008
83,93
6,47
77,46

2009
85,11
6,47
78,64

2010
87,19
6,47
80,72

2011
88,02
6,47
81,55

2012
88,90
6,47
82,43

2 283

2 347

2 386

2 433

2 502

2 563

2 603

16 777
2 028
4 439,5
3 864,0
44 686
264,6
99,3
89,2

16 749
2 048
4 687,9
3 895,9
44 313
279,9
105,8
94,9

16 899
1 968
4 379,1
583,1
44 015
259,1
99,5
89,2

16 934
1 244
4 383,9
1 582,4
43 690
258,9
100,3
89,7

17 014
1 665
4 521,9
2 361,0
44 716
265,8
101,1
90,3

16 886
1 727
4 173,3
2 140,2
44 278
247,1
94,3
83,8

16 980
1 779
4 084,4
2 360,8
44 457
240,5
91,9
82,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Jak pokazuje powyższa tabela na przestrzeni ostatnich kilku lat czynna sieć gazowa Puław uległa
wydłużeniu. Wraz z wydłużaniem sieci, rosła także liczba przyłączy do budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych.
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Wykres 42. Długość czynnej sieci gazowej na terenie Miasta Puławy oraz liczba czynnych przyłączy do
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w latach 2006-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wydłużaniu sieci gazowej na terenie Miasta towarzyszył wzrost liczby odbiorców gazu. Nieznacznemu
zmniejszeniu natomiast uległa liczba osób, korzystających z sieci gazowej, choć w 2012 roku w
porównaniu z rokiem wcześniejszym zanotowano niewielki wzrost w tym zakresie.
Wykres 43. Odbiorcy gazu (gospodarstwa domowe) i liczba ludności korzystająca z sieci gazowej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Odsetek ludności korzystającej z gazociągu w ludności ogółem po początkowym spadku w ostatnich
latach, ostatecznie nieznacznie wzrósł. Wynika to jednak głównie z faktu zmniejszania się liczby
mieszkańców miasta.
Tabela 26. Korzystający z sieci gazowej jako odsetek ogółu ludności w Puławach w latach 2006-2012
Wyszczególnienie
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
korzystający z
89,81%
89,73%
89,66%
89,35%
89,34%
88,92%
89,89%
gazociągu (%)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W analizowanym okresie zmniejszyła się ilość zużywanego gazu zarówno ogólna, jak i w przeliczeniu
na jedno gospodarstwo domowe, a także na jednego korzystającego i mieszkańca.

82

Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.
Wykres 44. Zużycie gazu w Mieście Puławy w latach 2006-2012
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA
Zaopatrzenie w energię elektryczną
Dostawcą energii dla Miasta Puławy jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin. Zasilanie Puław w
energię elektryczną ma miejsce z Głównych Punktów Zasilania: GPZ Puławy Rudy, GPZ Puławy Kępa
oraz GPZ Puławy Bronowice. Stacje te wzajemnie się rezerwują i są w stanie pokryć pełne
zapotrzebowanie miasta na moc elektryczną.
Poniższa tabela zawiera zestaw podstawowych danych dotyczących odbiorców i zużycia energii
elektrycznej na niskim napięciu w Puławach w latach 2003-2012.
Tabela 27. Dane na temat odbiorców i zużycia energii elektrycznej w Mieście Puławy w latach 2003-2012
Wyszczególnienie
odbiorcy energii
elektrycznej na niskim
napięciu
zużycie energii elektrycznej
na niskim napięciu
zużycie energii elektrycznej
na 1 mieszkańca
zużycie energii elektrycznej
na 1 odbiorcę

JM

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

szt.

19 314 19 356 19 417 19 427 19 443 19 555 19 634 19 537 19 641 19 734

MWh

26 247 27 182 27 058 27 713 28 053 28 079 28 035 28 612 28 202 27 814

kWh

523,0

kWh

541,7

541,4

557,0

568,0

572,0

573,3

571,6

566,4

562,4

1 359,0 1 404,3 1 393,5 1 426,5 1 442,8 1 435,9 1 427,9 1 464,5 1 435,9 1 409,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W analizowanym okresie wzrosła zarówno liczba odbiorców energii elektrycznej na niskim napięciu,
tj. gospodarstw domowych, jak i ilość zużywanej energii, choć druga wielkość od trzech lat
systematycznie spada. Więcej energii elektrycznej w ciągu roku zużywa przeciętny odbiorca. W
2012 roku przeciętne zużycie było wyższe niż w roku 2003 o prawie 5%, ale jednocześnie nieco niższe
niż rok wcześniej. Podobne zmiany zaszły w ilości zużytej energii w przeliczeniu na 1 mieszkańca
Puław.
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Wykres 45. Odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu oraz jej zużycie w Puławach w latach 2003-2012
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

System zaopatrzenia Puław w energię elektryczną pokrywa w pełni zapotrzebowanie miasta i
umożliwia jego rozwój w przyszłości. Ważnym wyzwaniem z punktu widzenia bezpieczeństwa
energetycznego wydaje się być natomiast przygotowanie miasta na wypadki różnego rodzaju
zaburzeń w ciągłości dostaw energii elektrycznej.
Zaopatrzenie w energię cieplną
Źródłem ciepła dla miejskiego systemu ciepłowniczego jest elektrociepłownia Grupy Azoty – Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. Dostawa ciepła charakteryzuje się wysokim stopniem pewności i prowadzona
jest w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej. Elektrociepłownia posiada kotły rezerwowe
zapewniające pełne pokrycie zapotrzebowania na ocieplenie dla Puław.
Eksploatacja miejskiego systemu ciepłowniczego prowadzona jest przez Okręgowe Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Puławach. Obecnie OPEC prowadzi działalność na terenie Puław,
Opola Lubelskiego, Kurowa, Markuszowa, przy czym sieć ciepłownicza funkcjonuje jedynie w
granicach miasta Puławy, natomiast w pozostałych miejscowościach OPEC eksploatuje kotłownie.
W 2010 roku długość puławskiej sieci ciepłowniczej wynosiła ok. 63 km, w tym w Puławach 60,66 km.
Pojemność zładu wyniosła odpowiednio 4 937,34 tys. m3 oraz 4914,93 tys. m3.
Na koniec 2012 roku OPEC Puławy eksploatowało łącznie 63,8 km sieci ciepłowniczej. Długość części
magistralnej puławskiej sieci ciepłowniczej wynosi 11,5 km. Sieć rozdzielcza ma długość ponad 28 km
(44%). Pozostałą część sieci stanowią przyłącza. Przedstawia to poniższy wykres.
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Wykres 46. Struktura puławskiej sieci ciepłowniczej wg rodzaju sieci
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Źródło: Dane OPEC [za:] „Studium rozwoju infrastruktury komunalnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Miasta Puławy wraz z oceną możliwości integracji gospodarki komunalnej”

Puławska sieć ciepłownicza podzielona jest na 3 rejony:
1) Rejon I – os. Górna Niwa, Gościńczyk, Norwida, Świerczewskiego, Sienkiewicza;
2) Rejon II – os. Wróblewskiego, Leśna, Skłodowskiej, Polna, Zdrowie;
3) Rejon III – os. Kołłątaja, Cichockiego, Krańcowa, Serek, Czartoryskich, Żuliki.
Zasięg poszczególnych rejonów przedstawiają poniższe mapy.
Mapa 13. Puławska sieć ciepłownicza – Rejon I

Źródło: http://www.opec.pulawy.pl/
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Mapa 14. Puławska sieć ciepłownicza – Rejon II

Źródło: http://www.opec.pulawy.pl/
Mapa 15. Puławska sieć ciepłownicza – Rejon III

Źródło: http://www.opec.pulawy.pl/

Większość budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta podłączona jest do sieci
cieplnej. Należy jednak pamiętać, że część mieszkańców mieszka w zabudowie jednorodzinnej.
Rozproszenie budownictwa jednorodzinnego i realizacja budów z dala od istniejącej sieci
ciepłowniczej utrudnia realizację dostaw, przez co wielu mieszkańców zmuszonych jest do
ogrzewania budynków za pomocą indywidualnych kotłowni spalających najczęściej węgiel (miał i
koks).
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Poza zasięgiem puławskiej sieci ciepłowniczej, funkcjonują również małe kotłownie:
 kotłownia przy ul. Romów 13 (0,37MW) opalana gazem ziemnym;
 kotłownia przy ul. Wólka Profecka 45C (0,075MW) opalana pelletami;
 kotłownia przy ul. Wólka Profecka 45D (0,300MW) opalana pelletami.
Ponadto, niektóre podmioty, funkcjonujące na terenie Miasta posiadają własne kotłownie. Są to:
 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, który posiada kotłownię wyposażoną w 2 kotły gazowe
opalane gazem typu „JUBAM” (na potrzeby c.o.) oraz 1 kocioł gazowy (na potrzeby c.w.u.).
 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie”, posiadające
kotłownię wyposażoną w 2 kotły dwupaliwowe Viessman zasilane biogazem lub olejem
opałowym. MPWiK posiada również agregaty prądotwórcze WOLA na biogaz z odzyskiem
ciepła.
 Przedsiębiorstwo „EUROHANSA” Sp. z o.o., które posiada kotłownie gazową zasilaną gazem
wysokometanowym.
 Przedsiębiorstwo GIMAR Sp. z o.o., które posiada 2 piece c.o. opalane olejem grzewczym.

E. Infrastruktura społeczna

INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA
Infrastrukturę edukacyjną Miasta Puławy tworzy sieć przedszkoli, po 8 szkół podstawowych i
gimnazjów oraz osiem liceów ogólnokształcących. Część placówek funkcjonuje w ramach ośmiu
zespołów szkół. W Puławach działa także szkoła muzyczna I stopnia, a od 1997 roku w obszarze
szkolnictwa wyższego funkcjonuje Puławska Szkoła Wyższa.
Uzupełnieniem oferty edukacyjno-wychowawczej na obszarze Miasta Puławy są usługi świadczone
przez:
 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy,
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy M. Grzegorzewskiej,
 Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych,
 Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Siostry Klary Staszczak OSB
 Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego,
 Policealne Studium Zawodowe w Puławach,
 Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
 Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
 Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli,
 Centrum Kształcenia Zawodowego,
 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie,
 Medyczne Studium Zawodowe w Puławach,
 Ochotnicze Hufce Pracy,

87

Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.
 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,
 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie.
Szkolnictwo
Podstawowe dane dotyczące szkolnictwa dla dzieci i młodzieży w Mieście Puławy zawiera poniższa
tabela.
Tabela 28. Wybrane dane na temat szkolnictwa w Mieście Puławy w latach 2005-2012
Wyszczególnienie

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Dynamika Dynamika
2012/2005 2012/2011

Szkoła podstawowa
Liczba placówek

8

8

8

8

8

8

9

9

Nauczyciele
pełnozatrudnieni i
niepełnozatrudnieni
w przeliczeniu na
etaty

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

180,86

Liczba oddziałów

137

130

127

123

122

117

119

Pomieszczenia
szkolne

152

146

178

172

162

151

Uczniowie

3 246

3 078

2 975

2 895

2 840

-5%

-3%

-3%

-2%

zmiana

13%

0%

119

-13%

0%

154

148

-3%

-4%

2 755

2 742

2 735

-16%

0%

-3%

0%

0%

Uczniowie na jeden
etat nauczycielski

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

15,12

Uczniowie na jeden
oddział

23,69

23,68

23,43

23,54

23,28

23,55

23,04

22,98

-3%

0%

Uczniowie na jedno
pomieszczenie

21,36

21,08

16,71

16,83

17,53

18,25

17,81

18,48

-13%

4%

Liczba placówek

8

8

8

8

9

9

9

9

13%

0%

Nauczyciele
pełnozatrudnieni i
niepełnozatrudnieni
w przeliczeniu na
etaty

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

145,92

Liczba oddziałów

79

75

75

77

80

79

80

79

0%

-1%

Pomieszczenia
szkolne

19

57

105

96

99

101

102

109

474%

7%

Uczniowie

2 113

1 970

1 878

1 842

1 799

1 769

1 744

1 655

-22%

-5%

-7%

-5%

-2%

-2%

-2%

-1%

-5%

Gimnazjum

zmiana
Uczniowie na jeden
etat nauczycielski

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

11,34

Uczniowie na jeden
oddział

26,75

26,27

25,04

23,92

22,49

22,39

21,80

20,95

-22%

-4%

Uczniowie na jedno
pomieszczenie

111,21

34,56

17,89

19,19

18,17

17,51

17,10

15,18

-86%

-11%

-11%

0%

Szkoły ponadgimnazjalne
Licea ogólnokształcące
Liczba placówek

9

8

8

8

8

8

8

8

Nauczyciele
pełnozatrudnieni i
niepełnozatrudnieni
w przeliczeniu na
etaty

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

154,83
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Dynamika Dynamika
2012/2005 2012/2011

Wyszczególnienie

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Liczba oddziałów

87

87

84

83

84

85

82

82

-6%

0%

Pomieszczenia
szkolne

124

124

125

105

107

108

107

107

-14%

0%

Uczniowie

2 519

2 573

2 550

2 497

2 391

2 353

2 312

2 298

-9%

-1%

2%

-1%

-2%

-4%

-2%

-2%

-1%

zmiana
Uczniowie na jeden
etat nauczycielski

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

14,84

Uczniowie na jeden
oddział

28,95

29,57

30,36

30,08

28,46

27,68

28,20

28,02

-3%

-1%

Uczniowie na jedno
pomieszczenie

20,31

20,75

20,40

23,78

22,35

21,79

21,61

21,48

6%

-1%

-75%

0%

Licea profilowane
Liczba placówek

4

4

3

3

1

1

1

1

Nauczyciele
pełnozatrudnieni i
niepełnozatrudnieni
w przeliczeniu na
etaty

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

17,42

Liczba oddziałów

9

12

15

17

18

18

24

22

144%

-8%

Pomieszczenia
szkolne

9

9

9

10

10

10

9

21

133%

133%

Uczniowie

280

345

403

418

422

443

408

381

36%

-7%

23%

17%

4%

1%

5%

-8%

-7%

zmiana
Uczniowie na jeden
etat nauczycielski

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

21,87

Uczniowie na jeden
oddział

31,11

28,75

26,87

24,59

23,44

24,61

17,00

17,32

-44%

2%

Uczniowie na jedno
pomieszczenie

31,11

38,33

44,78

41,80

42,20

44,30

45,33

18,14

-42%

-60%

-75%

0%

Zasadnicze szkoły zawodowe
Liczba placówek

4

4

3

3

1

1

1

1

Nauczyciele
pełnozatrudnieni i
niepełnozatrudnieni
w przeliczeniu na
etaty

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

7,8

Liczba oddziałów

26

23

18

12

8

6

6

4

-85%

-33%

Pomieszczenia
szkolne

54

59

14

17

16

11

11

11

-80%

0%

Uczniowie

752

647

490

350

214

165

172

99

-87%

-42%

-14%

-24%

-29%

-39%

-23%

4%

-42%

zmiana
Uczniowie na jeden
etat nauczycielski

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

12,69

Uczniowie na jeden
oddział

28,92

28,13

27,22

29,17

26,75

27,50

28,67

24,75

-14%

-14%

Uczniowie na jedno
pomieszczenie

13,93

10,97

35,00

20,59

13,38

15,00

15,64

9,00

-35%

-42%

33%

0%

Technika dla młodzieży
Liczba placówek

3

3

3

3

3

4

4

4

Nauczyciele
pełnozatrudnieni i
niepełnozatrudnieni
w przeliczeniu na
etaty

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

103,73
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Dynamika Dynamika
2012/2005 2012/2011

Wyszczególnienie

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Liczba oddziałów

26

28

37

41

46

48

50

52

100%

4%

Pomieszczenia
szkolne

49

51

70

76

79

80

83

83

69%

0%

Uczniowie

804

902

1 038

1 106

1 267

1 334

1 326

1 407

75%

6%

12%

15%

7%

15%

5%

-1%

6%

zmiana
Uczniowie na jeden
etat nauczycielski

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

13,56

Uczniowie na jeden
oddział

30,92

32,21

28,05

26,98

27,54

27,79

26,52

27,06

-13%

2%

Uczniowie na jedno
pomieszczenie

16,41

17,69

14,83

14,55

16,04

16,68

15,98

16,95

3%

6%

Źródło: Dane GUS [za:] „Studium rozwoju infrastruktury kulturalnej i edukacyjnej Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Miasta Puławy”

Jak pokazuje powyższa tabela we wszystkich typach szkół z wyjątkiem techników odnotowywano
systematyczny spadek liczby uczniów. Zjawisko to odpowiada aktualnym trendom demograficznym.
W technikach dla młodzieży w 2012 roku naukę pobierało o ponad 600 osób więcej niż w roku 2005,
co oznacza wzrost liczby uczniów na przestrzeni ostatnich lat o 75%. Wynika to w znacznej mierze z
docenienia przez młodzież wartości wykształcenia technicznego.
Ogólny spadek liczby uczniów wszystkich szczebli nauczania wyniósł w analizowanym okresie niecałe
12%. Warty zauważenia jest fakt, iż spośród wszystkich 4 261 uczniów, uczęszczających do szkół
prowadzonych przez gminę Miasto Puławy, 479 (11,25%) na stałe mieszka poza terytorium miejskim
(najwięcej mieszka na terenie Gminy Puławy, Gminy Kazimierz Dolny oraz Gminy Końskowola).
Szczegółowe dane dotyczące szkół prowadzonych przez gminę Miasto Puławy przedstawia poniższa
tabela.
Tabela 29. Podstawowe dane dotyczące placówek edukacyjnych podstawowego szczebla prowadzonych
przez gminę Miasto Puławy w roku szkolnym 2012/2013
Uczniowie
Maksymalna
mieszkający
liczba
poza
uczniów*
miastem

Wyszczególnienie

Liczba
uczniów

SP 1

513

814

33

SP 2

559

600

SP 3

397

SP 4

240

SP 6
SP 10

Wyposażenie
Liczba
nauczycieli

Liczba sal
dydaktycznych

Liczba
komputerów

55

17

77

34

48

17

147

530

39

44

23

176

350

13

28

12

36

419

800

20

51

20

41

301

480

40

34

16

60

SP 11

567

600

51

51

21

42

RAZEM SP

2 996

4 174

230

311

126

579

PG 1

192

300

46

36

13

27

PG 2

413

450

65

36

12

25

PG 3

161

400

40

27

14

30

PG 4

499

525

98

44

19

25

RAZEM PG

1 265

1 675

249

143

58

107

RAZEM SP I PG

4 261

5 849

479

454

184

686

*Maksymalna liczba uczniów oznacza taką liczbę osób, które mogą uczęszczać do danej szkoły.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Puławy
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Należy podkreślić, że różnice w liczbie nauczycieli w powyższych dwóch tabelach wynikają z ich
różnego ujęcia. W pierwszym zestawieniu liczba nauczycieli przedstawiona została w przeliczeniu na
etaty, w drugim zaś pokazano liczbę osób pracujących w danej placówce na etacie nauczyciela
niezależnie od wymiaru czasu pracy.
Jak pokazuje powyższa tabela, najwięcej uczniów uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 2
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz do Szkoły Podstawowej nr 11 im. Henryka Sienkiewicza, zaś
wśród gimnazjów najbardziej popularne są Publiczne Gimnazjum nr 2, działające przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 2 oraz Publiczne Gimnazjum nr 4, działające przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 1. Najmniej uczniów spośród szkół podstawowych naukę pobiera w Szkole
Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika (240), zaś najniższy stopień napełnienia charakteryzuje
Szkołę Podstawową nr 6 im. Polskich Lotników. Wśród gimnazjów najmniejsza liczba uczniów cechuje
Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów. Uczy się tam zaledwie 161 osób.
Pełniejszą ocenę jakości oferowanych usług edukacyjnych przez poszczególne puławskie szkoły
umożliwi analiza wskaźnikowa.
Tabela 30. Analiza wskaźnikowa placówek edukacyjnych w Mieście Puławy w roku szkolnym 2012/2013
Wyszczególnienie

Stopień
napełnienia
szkoły*

Liczba uczniów
przypadająca na
1 nauczyciela

Liczba uczniów
przypadająca na
salę

Liczba uczniów
przypadająca na
komputer

SP 1

63%

9,33

30

7

SP 2

93%

11,65

33

4

SP 3

75%

9,02

17

2

SP 4

69%

8,57

20

7

SP 6

52%

8,22

21

10

SP 10

63%

8,85

19

5

SP 11

95%

11,12

27

14

RAZEM SP

72%

9,63

24

5

PG 1

64%

5,33

15

7

PG 2

92%

11,47

34

17

PG 3

40%

5,96

12

5

PG 4

95%

11,34

26

20

RAZEM PG

76%

8,85

22

12

RAZEM SP I PG

73%

9,39

23

6

*Stopień napełnienia szkoły oznacza wyrażony procentowo stosunek liczby uczniów uczęszczających do danej
szkoły
do
maksymalnej
liczby
uczniów,
jaka
mogłaby
uczyć
się
w
placówce.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Puławy

Pod względem wyposażenia wśród szkół podstawowych najlepiej wypada SP 3 im. Jana Brzechwy.
Zarówno na jedną salę dydaktyczną, jak i na jeden komputer przypada tu najmniej dzieci
(odpowiednio: 17 i 2). Wśród gimnazjów najmniej uczniów na salę, jak i na komputer przypada w
PG nr 3 (odpowiednio: 12 i 5). Wynika to w znacznej mierze z najniższej liczby uczniów, ale z drugiej
strony także z faktu dysponowania największą liczba komputerów.
Wskaźnik stopnia napełnienia szkół wskazuje na nierównomierny rozkład zapotrzebowania na usługi
edukacyjne pomiędzy szkołami. Jego poziom jest szczególnie niski w PG nr 3 im. Polskich Noblistów.
Lokalizacja tej placówki, w szczególności bliskość do obszarów rozwoju budownictwa
mieszkaniowego (nowe osiedla wielorodzinne w osiedlu Górna Niwa, budownictwo indywidualne w
osiedlu Górna-Kolejowa), rodzi jednak nadzieję na poprawienie poziomu zapełnienia.
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Mapa 16. Lokalizacja głównych placówek oświatowych na terenie gminy Miasto Puławy

Źródło: „Studium rozwoju infrastruktury kulturalnej i edukacyjnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta
Puławy”

Warto zwrócić uwagę na sytuację w szkołach podstawowych. Wnikliwa analiza skłania do
zastanowienia się nad zasadnością utrzymywania w bardzo bliskim sąsiedztwie dwóch szkół: SP nr 3
oraz SP nr 6. Być może, w świetle niskich wskaźników napełnienia oraz zmniejszającą się liczebnością
klas powodowaną postępującymi zmianami demograficznymi, należy rozważyć możliwość połączenia
tych szkół.
Rewizja siatki szkół nie może być jednak przeprowadzona wyłącznie poprzez zamykanie placówek.
Podejście do kształtowania systemu edukacyjnego na terenie Miasta powinno opierać się przede
wszystkim o poszukiwanie możliwości poszerzenia i urozmaicenia oferty edukacyjnej. Niezwykle
istotne jest przy tym dostosowanie programu kształcenia do potrzeb lokalnej społeczności, w tym
także do wymogów lokalnego rynku pracy. Kluczową kwestią wydaje się być zwiększenie
przywiązania młodych ludzi do miasta tak, by po ukończeniu edukacji pozostali w nim, pracując i
zakładając tu rodziny.
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Przedszkola i żłobki
Infrastrukturę edukacyjną miasta uzupełniają funkcjonujące w nim przedszkola i żłobki. Na terenie
Puław znajdują się:
 dwa żłobki, w tym: żłobek niepubliczny oraz żłobek publiczny, na który składa się sześć
oddziałów,
 klub dziecięcy,
 12 przedszkoli prowadzonych przez gminę Miasto Puławy oraz cztery oddziały w szkołach
podstawowych.
Nauka języków obcych
Podstawowe dane dotyczące nauki języków obcych w szkołach w Mieście Puławy w 2012 roku
zawiera poniższa tabela.
Tabela 31. Liczba uczniów obowiązkowo uczących się poszczególnych języków obcych na różnych poziomach
nauczania w Mieście Puławy w 2012 roku
Wyszczególnienie

szkoły
podstawowe

gimnazja

szkoły
szkoły policealne
ponadgimnazjalne

angielski

2 735

1 655

3 738

79

8 207

francuski

0

88

214

0

302

niemiecki

119

1 261

2 998

0

4 378

rosyjski

0

25

364

0

389

łaciński

0

0

140

0

140

hiszpański

33

206

268

0

507

RAZEM

2 887

3 235

7 722

79

13 923

RAZEM

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Najwięcej uczniów na obowiązkowe lekcje języków obcych uczęszcza w szkołach
ponadgimnazjalnych. Stanowią oni ponad połowę wszystkich uczących się języków obcych.
Wykres 47. Liczba uczniów obowiązkowo uczących się języków obcych na wszystkich poziomach nauczania w
Mieście Puławy w 2012 roku

9 000

8 207

8 000
7 000
6 000
4 378

5 000
4 000
3 000
2 000

507

1 000

389

302

140

0

angielski

niemiecki hiszpański

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Najbardziej popularnymi językami są angielski i niemiecki. Języka angielskiego uczy się 8 207 osób,
zaś niemieckiego niemal o połowę mniej – 4 378 osób. Pozostałe języki mają dużo mniejsze znaczenie
w szkolnictwie Miasta Puławy.
Wydatki na edukację
Analizując stan edukacji w Mieście Puławy warto odnieść się do ponoszonych przez gminę wydatków
na cele edukacyjne. Podstawowe dane w tym zakresie zawiera poniższa tabela.
Tabela 32. Wydatki na edukację oraz wydatki ogółem zrealizowane przez gminę Miasto Puławy w latach
2009-2013 (zł)
Wyszczególnienie
Wydatki ogółem

2009

2010

Zmiana
2009/2013

2013

45 504 700,67

25%

21%

52%

-25%

-10%

-

52 366 592,60

55 319 237,99

56 735 391,83

69 637 677,55

53%

15%

6%

3%

23%

-

30%

21%

28%

38%

23%

zmiana
Udział wydatków na edukację
w wydatkach ogółem

2012

146 002 334,86 176 355 662,67 268 795 054,15 202 826 807,70 181 879 308,24

zmiana
Wydatki na edukację

2011

31%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Miasta Puławy za lata 2009-2013

Uzupełnieniem powyższej tabeli jest wykres.
Wykres 48. Wydatki na oraz wydatki ogółem zrealizowane przez gminę Miasto Puławy w latach 2009-2013
(mln zł)
mln zł

300
250

38%
31%

30%

268,80

30%
25%

21%

150

40%
35%

28%

200

45%

20%

100
146,00

50
45,50

202,83

176,36
52,37

55,32

56,74

181,88
69,64

0

15%
10%
5%
0%

2009
Wydatki ogółem

2010

2011

Wydatki na edukację

2012

2013

Udział wydatków na edukację w wydatkach ogółem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Miasta Puławy za lata 2009-2013

Klasyfikacja budżetowa umieszcza wydatki na oświatę i wychowanie w dziale 801. Główną składową
wydatków edukacyjnych są wynagrodzenia i pochodne, które w ostatnim roku stanowiły blisko 70%
ogółu wydatków ponoszonych w tym dziale.
W ostatnim roku budżetowym (2013) wydatki na cele edukacyjne w gminie Miasto Puławy wyniosły
ponad 69,6 mln zł, tj. więcej niż w latach poprzednich. Wyższy był także ich udział w ogólnych
wydatkach miasta. W 2013 roku wydatki na oświatę i wychowanie stanowiły 38% wydatków ogółem,
podczas gdy w roku 2009 – 31%. Należy zwrócić uwagę, że zmiany zachodzące w kwocie wydatków
edukacyjnych nie odzwierciedlają trendów dotyczących wydatków ogólnych. Środki przeznaczane na
cele oświatowe systematycznie rosną, choć z różną dynamiką. W wydatkach ogółem od trzech lat
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daje się zaobserwować natomiast spadek. W 2013 roku były one o 10% niższe niż rok wcześniej i
prawie o 1/3 niższe niż w roku 2011.
Budżet16 na 2014 rok zakłada natomiast wydatki edukacyjne na poziomie 66,9 mln zł, tj. niższe o
niecałe 4% niż w roku 2013, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków ogólnych o prawie 12% do
poziomu 203,2 mln zł.
Istotnym wyzwaniem wspólnoty samorządowej w obszarze oświaty jest stałe podnoszenie
dostępności i jakości kształcenia i wychowania na terenie miasta przy jednoczesnym stałym
dostosowywaniu programu kształcenia do potrzeb lokalnej społeczności, w tym przede wszystkim
do wymogów lokalnego rynku pracy. Działaniom tym towarzyszyć powinno podnoszenie
standardów wyposażenia szkół, co prowadzić będzie do eliminacji różnic w tym zakresie między
szkołami.

INFRASTRUKTURA SPORTOWA
Oferta sportowa Miasta Puławy opiera się w znacznej mierze na jego nadwiślańskim położeniu. Są to
przede wszystkim rejsy po rzece i przeprawy promowe oraz spływy kajakowe organizowane przez
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach. Miejscem wykorzystującym w pełni położenie nad
Wisłą jest Marina Puławy, gdzie na przybyłych czeka ok. 50 stanowisk jachtowych oraz wypożyczalnia
rowerów i kajaków, a nieopodal pole kampingowe i kamperowe. Latem organizowane są spływy
kajakowe, a przez cały rok można korzystać tu z wytyczonych ścieżek rowerowych i spacerowych.
Fotografia 1. Przystań jachtowa w Puławach

Źródło: Archiwum UM Puławy

Przy marinie znajduje się także plac zabaw, wieża widokowa oraz jedyny w okolicy most zwodzony.
Amatorzy sportów wodnych mogą skorzystać z motorówki bądź łódek i rejsu tramwajem wodnym.
16

Plan wydatków budżetowych ogółem oraz na oświatę i wychowanie na 2014 rok obejmuje informacje
pochodzące z uchwały budżetowej oraz zmian, które zaszły na początku roku budżetowego. Por.: Uchwała
nr XL/435/13 Rady Miasta Puławy z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014,
Zarządzenie nr A/20/14 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
miasta na 2014 rok oraz Uchwała nr XLIII/468/14 Rady Miasta Puławy w sprawie zmian w budżecie miasta na
2014 rok.
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Fotografia 2. Wieża widokowa w Puławach

Źródło: Archiwum UM Puławy

Dwa mosty łączy piękny bulwar nadwiślański, a rodziny z dziećmi mogą skorzystać z Aquaparku przy
stadionie MOSiR.
Fotografia 3. Bulwar nadwiślański w Puławach

Źródło: Archiwum UM Puławy

Do dyspozycji mieszkańców są także inne obiekty sportowo-rekreacyjne MOSiR.
1) Stadion piłkarsko-lekkoatletyczny (dostosowany dla osób niepełnosprawnych) – trawiaste
boisko piłkarskie 105x68 m z oświetleniem 850 LUX, nagłośnieniem i monitoringiem, 400metrowa bieżnia okólna z 6-torami oraz 8-torami o długości 110 m na prostej, urządzenia do
lekkiej atletyki, dwie skocznie do skoku wzwyż i o tyczce, dwie rzutnie do pchnięcia kulą, dwie
rzutnie do rzutu dyskiem i młotem, dwie rzutnie do rzutu oszczepem, dwie skocznie do skoku w
dal i trójskoku, telebim, elektroniczne tablice wyników, osiem szatni 50 m² z zapleczem
sanitarnym, administracyjnym i gospodarczym, 4 300 miejsc siedzących w tym 2 800 na
trybunach krytych.
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Fotografia 4. Stadion piłkarsko-lekkoatletyczny w Puławach

Źródło: Archiwum UM Puławy

2) Hostel Olimpic – 47 miejsc noclegowych w pokojach 2 i 3-osobowych z łazienkami, w tym dwa
pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz dwa pokoje dla osób ze wzrostem
powyżej 200 cm, dwie klimatyzowane sale konferencyjne z wyposażeniem audiowizualnym (50 i
100 osób), Internet, telefon, TV, siłownia.
3) 50-metrowa pływalnia odkryta – 8-torowa z podgrzewaną wodą, 4 szatnie z zapleczem
sanitarnym, 2 przebieralnie z zapleczem sanitarnym, zaplecze administracyjne.
4) Aquapark ze zjeżdżalniami, placem zabaw dla dzieci i boiskiem do gry w piłkę siatkową plażową.
Fotografia 5. Aquapark w Puławach

Źródło: Archiwum UM Puławy

5) Boczne boisko piłkarskie o sztucznej trawiastej nawierzchni – wymiary boiska 105 x 68 m,
oświetlenie 450 LUX, trybuny dla 300 osób, cztery szatnie z zapleczem sanitarnym,
gospodarczym i administracyjnym, zegar z elektroniczną tablicą wyników.
6) Hala sportowa – wielofunkcyjny obiekt sportowy zaprojektowany przez sportowca i architekta
Wojciecha Zabłockiego. Na terenie hali znajdują się:
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sala gier,
basen kryty,
siłownia męska,
siłownia damska,
sauna,
kawiarnia,
zaplecze techniczno-biurowe.

Sala gier – obiekt z parkietem o wymiarach 44x28 m:






boisko do piłki ręcznej,
boisko do piłki koszykowej z koszami najezdnymi oraz 4 tablice treningowe na ścianach
bocznych,
boisko do piłki siatkowej,
elektroniczna tablica wyników,
trybuny na 600 miejsc siedzących;

Pływalnia kryta – obiekt wielofunkcyjny, na którym istnieje możliwość rozgrywania zawodów rangi
Mistrzostw Polski:






największa atrakcja w regionie: basenowa zjeżdżalnia wodna o długości 62,5m,
pływalnia 6-torowa o wymiarach 25x12,5 m,
zakole przy pływalni o wymiarach 8x8 m,
brodzik przeznaczony do nauki pływania, jacuzzi, bicze wodne, masaże,
trybuny na 300 miejsc siedzących;

Pływalnia odkryta:









ośmiotorowa pływalnia z podgrzewaną wodą o wymiarach 5x18 m i głębokości 1,4-2 m,
brodzik dla dzieci,
boisko do siatkówki plażowej,
kręgielnia rekreacyjna (z jednym torem asfaltowym),
ścieżka zdrowia (sześć stanowisk),
zaplecze sanitarno-higieniczne z przebieralnią,
zadaszone i oświetlone stanowisko do grillowania z miejscem na ognisko,
wypożyczalnia leżaków i sprzętu rekreacyjnego;

Siłownia męska:







5 pomostów drewnianych, umożliwiających prowadzenie zajęć sekcjom podnoszenia
ciężarów oraz innym,
atlas kulturystyczny oraz ławki skośne i proste, stojaki, sztangi oraz obciążenia,
modlitewnik do ćwiczeń mięśni dwugłowych (bicepsów),
przyrząd do ćwiczeń mięśni najszerszych grzbietu,
maszyny do ćwiczeń mięśni nóg,
sauna;

Siłownia damska, na której prowadzone są zajęcia z aerobiku oraz trening siłowy, wyposażona w:
 atlas, steppery,
 ciężarki, hantle,
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 rowerki stacjonarne.
7) Korty tenisowe (obok hali sportowej):
 pięć kortów o nawierzchni ceglastej,
 trybuny na 150 miejsc siedzących;
8) Wypożyczalnia sprzętu wodnego przy ulicy Wiślanej w Puławach:





10 kajaków 2-osobowych dla indywidualnych klientów,
23 kajaki przeznaczone wyłącznie na zorganizowane spływy,
atestowane kamizelki ratunkowe, wiosła,
łódź motorowa;

9) Wypożyczalnia rowerów:
 rowery z pełnym wyposażeniem – bagażnik, błotniki, pełne oświetlenie, wygodne siedzenie,
10) Wypożyczalnia sprzętu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Wróblewskiego:
 wypożyczyć można: namioty, śpiwory, materace, karimaty, gazowe butle i kuchenki
turystyczne, narty, łyżwy, sanki itp.,
11) Skate Park przy ul. Niemcewicza.
W Puławach wybudowano także dwa boiska „Orlik” – przy Szkole Podstawowej Nr 4 oraz przy I LO
im. ks. A. J. Czartoryskiego i Zespole Szkół Technicznych.
Infrastrukturę sportową uzupełnia wielofunkcyjne boisko na Skwerze Solidarności (dawny
Międzyosiedlowy Pas Zieleni) oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1.
Organizowane są także spływy kajakowe Wisłą, Kurówką, Wieprzem i Chodelką.
W infrastrukturę sportowo-rekreacyjną wpisuje się także sieć ścieżek rowerowych, które wiodą od
Puław w kierunku sąsiednich terenów:





Czerwony szlak rowerowy: Puławy – Końskowola – Zbędowice – Skowieszyn – Końskowola;
Niebieski szlak rowerowy: Puławy – Gołąb – Piskory – Bałtów – Puławy;
Zielony szlak rowerowy: Puławy – Góra Puławska – Sadłowice – Nasiłów – Oblasy – Janowiec;
Żółty szlak rowerowy: Puławy – Osiny – Sielce – Końskowola – Młynki – Puławy.

INFRASTRUKTURA KULTURALNA
Funkcja kulturalna realizowana przez gminy w Polsce w znacznym stopniu zależy od potencjału
jednostki, w tym potencjału organizacyjnego i finansowego, jak również od popytu na usługi
kulturalne zgłaszanego przez mieszkańców i gości.
Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”
Potencjał organizacyjny Miasta Puławy wyraża się poprzez działalność instytucji kulturalnych. W ich
centrum znajduje się Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”. Jest to główny, a jednocześnie
największy ośrodek kultury w Puławach i w powiecie puławskim. Oferuje on liczne formy spędzania
wolnego czasu, organizuje różnego rodzaju imprezy, koncerty, spektakle teatralne i kabaretowe,
pokazy filmów, itp. Funkcjonują w nim zespoły amatorskiego ruchu artystycznego: Zespół Pieśni i
Tańca „Powiśle”, Zespół Baletowy „Etiuda”, Studio Tańca „Pokus”, Puławski Teatr Amatora, Teatr
Lalek „Muchomor”, teatr młodzieżowy SPUT², a także zespół wokalny seniorek „Puławianki”. Pod
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kierunkiem doświadczonych i wykwalifikowanych instruktorów rozwijają swe umiejętności wokaliści i
recytatorzy. Działają tu również koła zainteresowań i kluby: Klub Twórców Ludowych, Klub Seniora,
Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub ONA Puławy, Pracownia Edukacji Plastycznej.
Ośrodek organizuje rozmaite imprezy, koncerty, spektakle teatralne i kabaretowe, pokazy filmów,
imprezy plenerowe. Systematyczną działalność wystawienniczą prowadzi Puławska Galeria Sztuki. W
ośrodku mieści się również Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta oraz Centrum Informacji
Turystycznej.
Kalendarz wydarzeń kulturalnych Ośrodka jest niezwykle bogaty. Najbardziej znane imprezy
realizowane przez POK „Dom Chemika” to: Ogólnopolskie Puławskie Spotkania Lalkarzy,
Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe, Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich „O Pierścień Księżnej
Izabeli”. Odbywają się tu również: Pulavian Blues Festiwal, Letnie Warsztaty Bluesowe, Studenckie
Etiudy Filmowe – Konfrontacje, Miejska Scena Amatora „O Puchar Prezydenta Miasta”, Festiwal
Kolęd, a także Przegląd Poezji, Prozy, Muzyki i Pieśni Niepodległościowej „Żeby Polska Była Polską”,
Puławski Turniej Krasomówstwa, Recytacji, Pieśni, Muzyki i Tańców Narodowych „Witaj Majowa
Jutrzenko” oraz Puławski Festiwal Muzyczny „Wszystkie Strony Świata”.
„Dom Chemika” prowadzi także odpłatny wynajem pomieszczeń i sceny plenerowej.
Biblioteka Miejska
Biblioteka Miejska w Puławach jest samorządową instytucją kultury i ważną placówką w
upowszechnianiu czytelnictwa wśród mieszkańców Puław. Funkcjonuje ona od 1947 roku.
Sieć bibliotek publicznych w mieście tworzy Biblioteka Główna oraz siedem filii zlokalizowanych w
dużych osiedlach mieszkaniowych. Siedzibą Biblioteki Głównej jest Domek Grecki, będący częścią
zespołu pałacowo-parkowego w Puławach.
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Mapa 17. Lokalizacja Biblioteki Miejskiej oraz jej Filii w Puławach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://maps.google.pl/

Na terenie Miasta funkcjonuje także jedna biblioteka prowadzona przez powiat. Ogółem do
dyspozycji mieszkańców jest zatem dziewięć placówek publicznych, w których zgromadzony
księgozbiór sięga niemal 118,3 tys. pozycji. Ponadto, dzięki realizacji projektu „Komputeryzacja
Biblioteki Miejskiej w Puławach” w latach 2005-2006, placówki biblioteczne wyposażone zostały w
komputery z dostępem do Internetu oraz punkty dostępu do Internetu. Mieszkańcy uzyskali także
dostęp on-line do usług i zbiorów bibliotecznych.
W Puławach funkcjonują również: Centralna Biblioteka Rolnicza – oddział w Puławach oraz Biblioteka
Pedagogiczna.
Wybrane dane na temat wyposażenia placówek bibliotecznych zawarte zostały w poniższej tabeli.
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Tabela 33. Dane na temat placówek bibliotecznych w Puławach w latach 2007-2012
Wyszczególnienie

2007

2008

2009

2010

2011

2012

biblioteki i filie
9
9
9
9
9
9
ogółem, w tym:
prowadzone
8
8
8
8
8
8
przez gminę
księgozbiór
115 558 115 562 118 102 116 632 117 873 118 292
ogółem, w tym:
w placówkach
114 265 113 925 116 055 114 318 115 392 115 547
gminnych
komputery
użytkowane w
b.d.
43
43
43
49
49
bibliotece
ogółem
komputery
użytkowane w
bibliotece
b.d.
19
19
18
21
21
dostępne dla
czytelników
komputery
podłączone do
b.d.
40
43
43
48
48
Internetu ogółem
komputery
podłączone do
Internetu
b.d.
18
19
18
20
20
dostępne dla
czytelników
ludność na 1
placówkę
5 487
5 455
5 433
5 562
5 533
5 495
biblioteczną
księgozbiór
bibliotek na
2 340
2 354
2 415
2 330
2 367
2 392
1000 ludności
ludność na 1
komputer
b.d.
2 584
2 574
2 781
2 371
2 355
dostępny dla
czytelników
ludność na 1
komputer
podłączony do
b.d.
2 727
2 574
2 781
2 490
2 473
Internetu
dostępny dla
czytelników

Zmiana
Zmiana
Zmiana
2007/2012 2008/2012 2011/2012
0%

0%

0%

0%

0%

0%

2%

2%

0%

1%

1%

0%

b.d.

14%

0%

b.d.

11%

0%

b.d.

20%

0%

b.d.

11%

0%

0%

1%

-1%

2%

2%

1%

b.d.

-9%

-1%

b.d.

-9%

-1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Dane z powyższej tabeli wskazują na niewielkie pozytywne zmiany w zakresie wyposażenia bibliotek,
co w pewnej mierze przekładać się może na obserwowaną w ostatnich latach poprawę czytelnictwa
wśród mieszkańców Miasta.
Pozostałe instytucje kultury
W Puławach funkcjonuje także Młodzieżowy Dom Kultury oraz osiedlowe domy kultury, działające w
ramach Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Oferują one różne formy spędzania wolnego czasu,
organizują imprezy kulturalne, występy artystyczne, wystawy, spotkania i prelekcje.
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Wśród pozostałych instytucji kultury wyróżnić należy także muzea:
1) Muzeum Czartoryskich w Puławach, stanowiące Oddział Muzeum Nadwiślańskiego w
Puławach,
2) Muzeum Regionalne PTTK im. Izabeli ks. Czartoryskiej,
3) Muzeum Oświatowe.
Ponadto, do dyspozycji mieszkańców i gości jest także jedno kino.
Tabela 34. Podstawowe dane na temat działalności kin w Mieście Puławy w latach 2007-2012
Wyszczególnienie
seanse ogółem
widzowie ogółem
widzowie na 1 seans

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1 393 1 365 1 453 1 580 1 671 1 573
57 346 54 400 65 681 60 343 77 169 59 420
41
40
45
38
46
38

Zmiana
2007/2012
13%
4%
-8%

Zmiana
2011/2012
-6%
-23%
-18%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Na przestrzeni ostatnich kilku lat zwiększyła się ogólna liczba seansów. Wzrosła także, choć znacznie
mniej liczba widzów na tych seansach. Oznacza to ogólny spadek średniej liczby widzów
przypadającej na seans. Należy również zwrócić uwagę na niekorzystne zmiany, jakie zaszły w
ostatnim roku analizy w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Ogólna liczba seansów zmniejszyła się
o 6%. Liczba widzów była niższa w 2012 roku aż o prawie ¼ w stosunku do roku 2011. Skutkowało to
znacznym osiemnastoprocentowym spadkiem przeciętnej liczby widzów na seansie.
Średnio na dowolną instytucję kultury w Puławach przypada blisko 2,5 tys. mieszkańców.
Kształtowanie się tego wskaźnika jest różne w zależności od rodzaju instytucji. Najmniej osób w
Puławach przypada na jedną bibliotekę (łącznie z filiami) – blisko 4,5 tys. Najwięcej zaś – 49,5 tys.
osób – na jedno kino. Należy zaznaczyć, iż niższa wartość tego wskaźnika w dużym uproszczeniu może
sugerować lepszą sytuację pod względem dostępności do instytucji kultury.
Tabela 35. Infrastruktura kulturalna w Mieście Puławy w 2012 roku
Wyszczególnienie

Ośrodki
kultury
5

Liczba instytucji kultury
Liczba mieszkańców przypadająca na
9 891
jedną instytucję kultury
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji UM Puławy

Biblioteki i
filie
11
4 496

Muzea

Kina

3

1

16 485

49 456

Podsumowując, warto odnieść się do wizerunku Miasta na tle powiatu, województwa i kraju w
zakresie infrastruktury kulturalnej.
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Wykres 49. Miasto Puławy na tle powiatu puławskiego województwa lubelskiego i kraju pod względem
dostępności instytucji kultury

86 204

90 000

77 345

80 000

70 000
60 000

50 364
50 174

50 000

49 456

40 000

29 132

30 000

20 000
10 000

12 305
9 957
9 891
8 964

16 485
10 593

4 496
4 710 4 018
3 671

0
Ośrodki kultury

Biblioteki i filie

Polska

woj. lubelskie

Muzea
pow. puławski

Kina
Puławy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS za 2012 rok oraz informacji UM Puławy

W porównaniu ze średnimi wartościami wskaźników wyposażenia w instytucje kultury dla powiatu,
regionu i kraju, Miasto Puławy wypada przeciętnie. Najgorzej sytuacja wygląda w przypadku
bibliotek. Na jedną placówkę w Puławach przypada blisko 4,5 tys. mieszkańców. Wartości tego
wskaźnika zarówno dla województwa lubelskiego, jak i powiatu puławskiego są nieco niższe.
Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela.
Tabela 36. Liczba osób przypadająca na jedną instytucję kultury w Mieście Puławy, powiecie puławskim,
województwie lubelskim i w Polsce
Wyszczególnienie

Puławy

Ośrodki kultury
Biblioteki i filie
Muzea
Kina

9 891
4 496
16 485
49 456

pow.
puławski
8 964
4 018
10 593
29 132

woj.
lubelskie
12 305
3 671
50 364
77 345

Polska
9 957
4 710
50 174
86 204

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS za 2012 rok oraz informacji UM Puławy

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA
Ochrona zdrowia
Najważniejszą placówką w zakresie ochrony zdrowia w Puławach jest Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej. Obecnie szpitalu funkcjonuje 20 oddziałów oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.
Oddziały SP ZOZ w Puławach


Szpitalny Oddział Ratunkowy



Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii



Oddział Chirurgii Dziecięcej



Oddział Chirurgii Ogólnej



Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Chirurgii Kręgosłupa



Oddział Dziecięcy
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Oddziały SP ZOZ w Puławach


Oddział Kardiologii



Oddział Neurologiczny



Oddział Udarowy



Oddział Noworodkowy



Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych



Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci



Oddział Okulistyczny



Oddział Otolaryngologiczny



Oddział Położniczo-Ginekologiczny



Oddział Pulmonologiczny



Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej



Pododdział Reumatologiczny



Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej



Oddział Wewnętrzny

Oprócz tego na terenie Miasta w 2012 roku istniały 42 placówki podstawowej opieki zdrowotnej, w
tym 8 publicznych oraz 7 praktyk lekarskich. Podstawowe dane dotyczące zakładów opieki
zdrowotnej w Puławach w latach 2003-2012 zawiera poniższa tabela.
Tabela 37. Zakłady opieki zdrowotnej w Puławach w latach 2003-2012
Wyszczególnienie

2003

2004

2005

2006

2007

przychodnie ogółem

19

22

27

33

publiczne

6

6

6

7

niepubliczne

13

16

21

26

Zmiana
Zmiana
2003/2012 2011/2012
121%
-7%

2008

2009

2010

2011

2012

52

43

37

39

45

42

8

17

8

8

8

8

33%

0%

44

26

29

31

37

34

162%

-8%

praktyki lekarskie

4

5

2

4

8

4

3

4

3

7

75%

133%

ludność na 1 przychodnię

2 641

2 281

1 851

1 508

950

1 142

1 322

1 283

1 107

1 178

-55%

6%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Dane z tabeli wskazują na znaczny postęp w zakresie dostępu mieszkańców do opieki zdrowotnej. W
ciągu dziesięciu lat ponad dwukrotnie wzrosła liczba przychodni. U podstaw tego zjawiska leżał
przede wszystkim znaczny rozwój w grupie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. W 2012 roku
funkcjonowały aż 34 tego typu placówki – o 21 więcej niż w roku 2003. Dzięki tym zmianom o ponad
połowę spadła liczba mieszkańców przypadająca na 1 przychodnię.
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Wykres 50. Liczba przychodni oraz ludność przypadająca na jedną przychodnię w Puławach w latach 20032012
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43
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19

1 000
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500

0

0
2003
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przychodnie ogółem

2009
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2011
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ludność na 1 przychodnię

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W 2012 roku udzielono w sumie blisko 215 tys. porad, z czego 82,8 tys. w przychodniach podległych
samorządowi terytorialnemu.
Tabela 38. Porady lekarskie w Puławach w latach 2003-2012
Wyszczególnienie
porady ogółem, w tym:
porady w przychodniach
podległych samorządowi
terytorialnemu
udział

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
250 030 255 627 243 664 211 632 246 119 253 292 236 522 229 040 229 384 214 958
144 444 136 335 121 019 112 312 110 798 110 125 102 948 101 987 100 493
58%

53%

50%

53%

45%

43%

44%

45%

44%

82 799
39%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Ogólna liczba porad w analizowanym okresie podlegała sporym wahaniom, stąd wyznaczenie
ogólnego trendu nie jest możliwe, co potwierdza także wykres poniżej.
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Wykres 51. Liczba porad zdrowotnych przypadających na 1 mieszkańca

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Tendencję wyraźnie spadkową wykazuje natomiast liczba porad udzielonych w przychodniach
podległych samorządowi terytorialnemu. Przyczynia się to do spadku ich udziału w ogólnej liczbie
porad, co świadczy o rosnącej popularności przychodni niepublicznych.
Podsumowując, należy podkreślić współpracę Miasta Puławy z instytucjami odpowiedzialnymi za
ochronę zdrowia, które wyraża się zarówno we wsparciu finansowym, jak i podejmowaniu wspólnych
inicjatyw. Wsparcie finansowe udzielane jest przez Miasto w formie środków przekazywanych na
rzecz SP ZOZ w Puławach na dofinansowanie prac modernizacyjnych i zakup sprzętu. Miasto
finansuje także realizację zdrowotnych programów profilaktycznych oraz współdziała z Poradnią
Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia i Poradnią Profilaktyki i Terapii Uzależnień
MONAR.
Pomoc społeczna
Główną jednostką organizacyjną Miasta Puławy realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej jest
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zgodnie z zapisami Statutu celem działania MOPS jest
„umożliwienie mieszkańcom Puław przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w
stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia zasoby i możliwości”. Obecnie Ośrodek zatrudnia
54 osoby, w tym 31 pracowników socjalnych. Realizuje zadania własne gminy i zlecone przez
administrację rządową wynikające głównie z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W 2012 roku pomocą objęte
były 1 444 rodziny (3 686 osób w rodzinach), w tym świadczenia pieniężne przyznano 1 129 rodzinom
(3 018 osób), zaś świadczenia niepieniężne – 934 rodzinom (2 657 osób). Wśród głównych przyczyn
przyznawania pomocy wyróżnić należy przede wszystkim bezrobocie i ubóstwo (odpowiednio: 761 i
723 rodziny objęte pomocą), a także niepełnosprawność (598 rodzin), długotrwałą i ciężką chorobę
(413 rodzin) oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego (387 rodzin).
Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej powołany został we wrześniu 1996 roku. Jest on
jednostką organizacyjną Miasta Puławy. Jego celem jest „rehabilitacja społeczna zmierzająca do
rozwoju i poprawy sprawności pensjonariuszy niezbędnej do możliwie niezależnego i samodzielnego
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funkcjonowania w środowisku”. Cel ten realizowany jest poprzez zaspokajanie potrzeb bytowych i
zdrowotnych pensjonariuszy. W szczególności zadania Zespołu obejmują:
 organizowanie terapii zajęciowej w różnych formach,
 organizowanie imprez integracyjnych, kulturalno-rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych,
 organizowanie opieki sanitarno-higienicznej,
 organizowanie rehabilitacji zawodowej, zdrowotnej i społecznej,
 organizowanie opieki lekarsko-pielęgniarskiej,
 prowadzenie porad prawnych,
 konsultacje psychologiczne.
W skład ZDDPS wchodzą:
 Dzienny Dom Pomocy – Centrum Integracyjno-Rehabilitacyjne,
 Dzienny Ośrodek Adaptacyjny,
 Klub Samopomocy.
Dzienny Dom Pomocy – Centrum Integracyjno-Rehabilitacyjne to ośrodek wsparcia dziennego dla
osób niepełnosprawnych.
Dzienny Ośrodek Adaptacyjny świadczy pomoc dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną i ruchową. Podstawowym założeniem działalności placówki jest „realizacja procesów
rewalidacji społecznej i rehabilitacji ruchowej”. Celem podejmowanych działań jest „przystosowanie
podopiecznych do życia w środowisku społecznym zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami”.
Klub Samopomocy skupia osoby niepełnosprawne w grupach wsparcia. Każdą z grup tworzą osoby o
tym samym rodzaju niepełnosprawności:
 Grupa wsparcia osób głuchych i niedosłyszących,
 Grupa wsparcia osób z Chorobą Parkinsona,
 Grupa wsparcia rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „Promień”,
 Grupa wsparcia dzieci i młodzieży specjalnej troski,
 Grupa wsparcia osób niewidomych i słabowidzących,
 Grupa wsparcia osób chorych na cukrzycę – grupa I,
 Grupa wsparcia osób chorych na cukrzycę – grupa II,
 Grupa wsparcia osób chorych na SM,
 Grupa wsparcia „Bratek”,
 Grupa wsparcia „Amazonki”.
Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną gminy Miasto Puławy, realizującą
zadania zlecone gminie przez administrację rządową ustawą o ochronie zdrowia psychicznego.
Przeznaczony jest dla osób chorych psychicznie i z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Miasto
Puławy. Zapewnia osobom z zaburzeniami psychicznymi oparcie społeczne pozwalające na
zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną. Celem
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Domu jest nabycie przez podopiecznych umiejętności samodzielnego zaspokajania swoich potrzeb
społecznych, zdrowotnych i bytowych, przystosowanie osób z zaburzeniami psychicznymi do życia w
środowisku społecznym oraz przygotowanie do podjęcia pracy.
W 2012 roku ze środowiskowej pomocy społecznej korzystało prawie 1,5 tys. gospodarstw
domowych, tj. o ponad 7% więcej niż rok wcześniej. W latach 2008-2012 o 1,5% wzrosła liczba
gospodarstw korzystających ze środowiskowej pomoc społecznej. Spadła natomiast ogólna liczba
osób, będąca beneficjentami takiej pomocy. Świadczy to o zmniejszaniu się średniej liczby osób w
przeciętnym gospodarstwie domowym, które korzysta z usług pomocy społecznej o tym charakterze.
W 2012 roku na jedno takie gospodarstwo przypadało 2,4 osoby. Oznacza to, że już nie tylko
wielodzietność (czy też znaczna liczba osób tworzących gospodarstwo domowe) stanowi istotny
korelat ubóstwa. Szczegółowe dane na ten temat zawiera poniższa tabela.
Tabela 39. Korzystający ze środowiskowej pomocy społecznej w Puławach w latach 2008-2012
Wyszczególnienie

JM

gospodarstwa domowe
gosp.
korzystające ze środowiskowej
dom.
pomocy społecznej
osoby w gospodarstwach
domowych korzystających ze
osoba
środowiskowej pomocy
społecznej
udział osób w gospodarstwach
domowych korzystających ze
%
środowiskowej pomocy
społecznej w ludności ogółem
średnia liczba osób w
gospodarstwie domowym
korzystającym ze
osoba
środowiskowej pomocy
społecznej

Zmiana
Zmiana
2008/2012 2011/2012

2008

2009

2010

2011

2012

1 426

1 420

1 368

1 351

1 447

1,47%

7,11%

3 761

3 538

3 451

3 379

3 513

-6,59%

3,97%

7,6

7,2

6,9

6,8

7,1

-6,58%

4,41%

2,64

2,49

2,52

2,50

2,43

-7,95%

-2,93%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Szczególną formą pomocy przyznawanej rodzinom są świadczenia rodzinne. W 2012 roku 1 249
rodzin otrzymało świadczenia na łączną kwotę 9,57 tys. zł. Dzieci w wieku do 17. roku życia, na które
rodzice pobierają zasiłek stanowią ponad ¼ ogólnej liczby dzieci w tym wieku. Odsetek ten na
przestrzeni ostatnich pięciu lat znacznie się zmniejszył. W 2008 roku wynosił bowiem blisko 36%.
Warto zauważyć, iż pomimo zmniejszenia się liczby rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne na dzieci
wzrosła ogólna kwota świadczeń. Wskazuje to na wzrost kwoty zasiłku przypadającej na jedną
rodzinę. W 2012 roku wyniosła ona 7,66 tys. zł i była wyższa niż w roku 2008 o 75,9%, kiedy
przeciętnie jedna rodzina otrzymała 4,36 tys. zł.
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Tabela 40. Rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne w Puławach oraz ich kwota w latach 2008-2012
Wyszczególnienie
rodziny otrzymujące zasiłki
rodzinne na dzieci
dzieci, na które rodzice
otrzymują zasiłek rodzinny
ogółem
dzieci w wieku do lat 17, na
które rodzice otrzymują zasiłki
rodzinne
udział dzieci w wieku do lat 17,
na które rodzice otrzymują
zasiłek rodzinny w ogólnej
liczbie dzieci w tym wieku
kwota świadczeń rodzinnych
kwota zasiłków rodzinnych
(wraz z dodatkami)
kwota zasilków
pielęgnacyjnych
kwota świadczeń rodzinnych
przypadających na jedną
rodzinę

Zmiana
Zmiana
2008/2012 2011/2012

JM

2008

2009

2010

2011

2012

rodzina

1 979

1 753

1 543

1 420

1 249

-36,89%

-12,04%

osoba

3 576

3 142

2 804

2 584

2 319

-35,15%

-10,26%

osoba

3 268

2 897

2 583

2 378

2 130

-34,82%

-10,43%

%

35,8

32,4

29,7

28,0

25,4

-29,05%

-9,29%

tys. zł

8 622

8 422

9 494

9 579

9 571

11,01%

-0,08%

tys. zł

4 665

4 351

4 736

4 357

3 897

-16,46%

-10,56%

tys. zł

2 699

2 842

2 974

3 099

3 255

20,60%

5,03%

tys. zł

4,36

4,80

6,15

6,75

7,66

75,89%

13,60%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

4. Analiza silnych i słabych stron Miasta Puławy oraz szans i zagrożeń jego
rozwoju
Miasto Puławy posiada zarówno liczne atuty, jak i słabe strony, zaś w jego otoczeniu występują
szanse i zagrożenia rozwojowe. Potwierdzają to nie tylko dotychczasowe doświadczenia i obserwacje,
ale również wyniki przeprowadzonych ankiet. Polityka strategiczna powinna być kształtowana w taki
sposób, aby rozwijać mocne strony i likwidować słabości, wykorzystując przy tym jak najefektywniej
pojawiające się szanse, zaś redukując do minimum negatywne skutki potencjalnych zagrożeń. W tym
celu należy dobrze rozpoznać wszystkie te aspekty. Służy temu proste w swej konstrukcji narzędzie –
analiza SWOT.
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Rysunek 5. Schemat analizy SWOT

Źródło: Opracowanie własne

Mocne i słabe strony jednostki stanowią jej wewnętrzne uwarunkowania rozwoju. Natomiast szanse i
zagrożenia są czynnikami zewnętrznymi, często niezależnymi od działań samego Miasta.

MOCNE STRONY
W opinii Zespołu najważniejszymi mocnymi stronami Miasta Puławy są:
a) Liczący się w skali kraju i świata zakład przemysłu chemicznego – Grupa Azoty – Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A.
Zakład ten stanowi o potencjale gospodarczym Miasta Puławy, stwarza warunki rozwoju dla
mniejszych firm oraz jest marką kojarzoną jednoznacznie z Puławami. „Azoty” są jednocześnie
największym pracodawcą w mieście.
b) Położenie
Miasto Puławy położone jest w bliskim sąsiedztwie atrakcyjnych turystycznie ośrodków: Kazimierz
Dolny, Nałęczów, Janowiec. Walorów turystycznych dodaje także miastu nadwiślańskie położenie,
dzięki któremu rozwijane są liczne atrakcje.
Dodatkowym atutem Puław jest bliskość dużych ośrodków społeczno-gospodarczych: Warszawa,
Lublin, Radom.
c) Walory estetyczne Miasta
Puławy postrzegane są zarówno przez mieszkańców, jak i odwiedzających gości jako miasto zadbane,
czyste i przede wszystkim zielone ze znaczną ilością terenów umożliwiających aktywny wypoczynek.
d) Tereny inwestycyjne
Puławy dysponują znaczną ilością uzbrojonych terenów dostępnych dla potencjalnych inwestorów.
Atut ten rodzi kolejne w postaci wysokiego poziomu atrakcyjności inwestycyjnej Miasta jako jednego
z głównych ośrodków regionu.
e) Liczne zabytki, stanowiące dorobek kulturowy Miasta, w tym przede wszystkim Zespół
Pałacowo-Parkowy Czartoryskich
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f) Potencjał intelektualny i infrastrukturalny istniejących ośrodków naukowych, stanowiący
cenną możliwość podjęcia współpracy dla puławskich przedsiębiorców
g) Dobra komunikacja z krajem w zakresie transportu drogowego oraz rozbudowany układ
komunikacyjny Miasta

SŁABE STRONY
Do słabych stron Miasta należą przede wszystkim:
a) Niski stopień wykorzystania potencjału intelektualnego i infrastrukturalnego funkcjonujących
na terenie miasta ośrodków naukowych we współpracy ze środowiskiem gospodarczym
b) Wysoki poziom bezrobocia
Wynika to w znacznej mierze z niedostosowania popytu na pracę do jej podaży, co wyraża się w
niedopasowaniu kwalifikacji osób poszukujących pracy do zapotrzebowania na rynku. Może to być
skutkiem niewystarczającego powiązania oferty edukacyjnej z lokalnym rynkiem pracy.
c) Niskie poczucie przywiązania młodych ludzi do Puław i lokalnego rynku pracy
d) Tranzyt wiodący przez centrum miasta, spowodowany nieukończeniem budowy północnej
obwodnicy Puław
Planowana na najbliższe lata budowa drugiego odcinka północnej obwodnicy Miasta wyprowadzi
ruch tranzytowy z centrum na jego obrzeża, czyniąc Puławy miejscem bardziej przyjaznym
mieszkańcom. Tę słabą stronę należy zatem traktować jako przejściową do czasu ukończenia
inwestycji.
e) Niewielka oferta kształcenia na poziomie wyższym
W Mieście funkcjonuje Puławska Szkoła Wyższa, która od 2014 roku stanowi Wydział Zamiejscowy
UMCS. Jej potencjał nie jest jednak w pełni wykorzystany. Oferuje bowiem kształcenie tylko na trzech
kierunkach studiów I stopnia: Administracja publiczna, Chemia techniczna oraz Public relations i
doradztwo medialne, a także na studiach podyplomowych. Planowane jest jednak poszerzenie oferty
edukacyjnej szkolnictwa wyższego o inne kierunki, w tym bardziej przyszłościowe kierunki techniczne.
f) Brak skutecznych systemowych rozwiązań problemów służby zdrowia
g) Niekorzystne procesy demograficzne: starzenie się społeczeństwa i wzrost udziału osób w
wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców
h) Niewykorzystanie potencjału Zespołu Pałacowo-Parkowego jako wizytówki Puław
i)

Niedostateczne wykorzystanie potencjału turystycznego wynikającego z nadwiślańskiego
położenia (brak plaży, czy kąpieliska)

j)

Słaba oferta imprez kulturalnych, niedostatecznie rozwinięte zaplecze instytucji kultury

SZANSE
Do najważniejszych szans rozwoju Miasta Puławy, zdaniem Zespołu, zaliczyć należy:
a) Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta
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Możliwa poprawa dostępności komunikacyjnej Puław osiągnięta zostanie poprzez rozbudowę drogi
krajowej S17 i S12 oraz ukończenie budowy północnej obwodnicy Puław. Ukończenie tych inwestycji
spowoduje wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Puław.
b) Realizacja znaczących inwestycji w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
c) Poprawa standardów i jakości dróg lokalnych, co podniesie komfort podróżowania po mieście
d) Możliwość pozyskania środków na rozwój obszarów miejskich
Wynika to przede wszystkim z nowego podejścia do kształtowania polityki regionalnej, które zakłada
rozwój miast i ich obszarów funkcjonalnych. Miasto Puławy wraz z Gminą Janowiec, Gminą Kazimierz
Dolny, Gminą Końskowola, Gminą Puławy oraz Gminą Żyrzyn utworzyło tego typu obszar. W jego
ramach realizowane będą Strategiczne Inwestycje Terytorialne z udziałem środków unijnych.
e) Rozwój turystyki i wzrost atrakcyjności turystycznej Puław, a także rosnąca popularność
turystyki rzecznej
f) Planowana budowa Elektrowni „Puławy”
Przyczyni się to nie tylko do wzrostu potencjału gospodarczego Miasta, ale także do zwiększenia
liczby miejsc pracy. Planuje się zatrudnienie w Elektrowni około 400 osób.
g) Rozwój szkolnictwa wyższego w Puławach
W 2014 roku Puławska Szkoła Wyższa została przekształcona w Wydział Zamiejscowy UMCS w
Puławach. Na dzień tworzenia niniejszej Strategii, przyszli studenci mają do wyboru kształcenie na
trzech kierunkach, w tym na kierunku chemia techniczna. Przewiduje się ponadto dalszy rozwój
kierunków kształcenia, co może bezpośrednio przyczynić się do zahamowania niekorzystnych
trendów migracyjnych.
h) Rozwój współpracy między szkołami a lokalnym biznesem
i)

Realizacja znaczących inwestycji rozwojowych w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Inwestycje te podniosą potencjał nie tylko samych Zakładów, ale również Miasta.

ZAGROŻENIA
Najważniejsze zagrożenia dla rozwoju Puław to:
a) Niezdywersyfikowana struktura lokalnej gospodarki
Znaczny stopień uzależnienia gospodarki Puław od Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. rodzi
poważne ryzyko załamania się gospodarki w przypadku pogorszenia się sytuacji rynkowej „Azotów”.
b) Niska atrakcyjność inwestycyjna regionu lubelskiego
c) Odpływ młodych ludzi do innych miast oraz ośrodków akademickich
d) Pogłębiające się problemy demograficzne: spadek liczby ludności spowodowany ujemnym
saldem migracji i pogłębiającym się ujemnym przyrostem naturalnym
e) Pogarszający się stan żeglowności Wisły
f) Bliskie położenie innych atrakcyjniejszych ośrodków turystycznych (Janowiec, Kazimierz
Dolny, Nałęczów)
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Bliskość atrakcyjniejszych ośrodków turystycznych, takich jak Kazimierz Dolny rodzi z jednej strony
szansę rozwoju turystyki w Puławach m.in. poprzez promowanie wspólnych produktów
turystycznych. Z drugiej zaś, stanowić może zagrożenie, bowiem turyści chętniej odwiedzać będą
ośrodki bardziej od Puław atrakcyjne.
g) Zagrożenia chemiczne oraz zła opinia na temat czystości powietrza w Puławach
h) Zła sytuacja puławskiego SP ZOZ
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Puławy oczami mieszkańców – podsumowanie wyników przeprowadzonych
ankiet
Bardzo ważnym aspektem oceny stanu i perspektyw rozwoju miasta jest spojrzenie na nie oczami
mieszkańców. W tym celu przeprowadzono badania ankietowe metodą bezpośrednią na
reprezentatywnej grupie17 400 osób. Uzupełnieniem ankietyzacji bezpośredniej było prowadzone
równolegle badanie internetowe, w którym wzięły udział 742 osoby. Ankieta internetowa stanowiła
rozszerzoną wersję ankiety bezpośredniej.
Bardzo ważną grupę mieszkańców Miasta stanowią ludzie młodzi, którzy wchodząc w dorosłe życie
podejmują decyzje determinujące ich przyszłość. Istotną kwestią jest czy ową przyszłość wiążą z
Puławami czy też nie. Dlatego też metodą bezpośrednią przeprowadzono badania ankietowe wśród
uczniów klas maturalnych puławskich szkół. Wzięły w nich udział 242 osoby.
Dodatkowym aspektem wpływającym na rozwój miasta jest aktywność gospodarcza mieszkańców
oraz możliwości rozwoju przedsiębiorczości. Dlatego też o wzięcie udziału w oddzielnym badaniu
poproszeni zostali puławscy przedsiębiorcy oraz osoby, które planują w najbliższym czasie założyć
działalność gospodarczą. Ankietę dedykowaną obecnym i przyszłym przedsiębiorcom wypełniło
48 osób.
Schemat przeprowadzonej ankietyzacji przedstawiony został schematycznie na poniższym rysunku.

Forma
ankietyzacji

Grupy
respondentów

Rysunek 6. Przeprowadzone badania ankietowe

Mieszkańcy Miasta

Ankietyzacja
bezpośrednia

Ankietyzacja
internetowa

Maturzyści

Przedsiębiorcy

Ankietyzacja
bezpośrednia

Ankietyzacja
internetowa

Źródło: Opracowanie własne

1. Mieszkańcy Miasta
W badaniu bezpośrednim wzięło udział 400 losowo wybranych mieszkańców Puław. Ankietę
internetową (w całości bądź częściowo wypełniły natomiast 674 osoby). Ich strukturę ze względu na
płeć wiek, wykształcenie i aktywność zawodową przedstawia poniższa tabela.

17

Reprezentatywna próba badawcza wybrana została losowo spośród mieszkańców Puław przy założeniu 95%
poziomu ufności i błędu maksymalnego na poziomie 5%. Wielkość populacji przyjęto na poziomie liczby
mieszkańców Puław na koniec 2012 roku, tj. 49 456 osób.
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Tabela 41. Charakterystyka grupy osób biorących udział w badaniu
Ankietyzacja bezpośrednia Ankietyzacja internetowa
Liczba
Udział
Liczba
Udział
mężczyźni
191
47,8%
321
47,6%
Płeć
kobiety
209
52,3%
353
52,4%
18-24
98
24,5%
222
32,9%
25-34
58
14,5%
216
32,0%
35-44
74
18,5%
122
18,1%
Wiek
45-54
62
15,5%
64
9,5%
55-64
41
10,3%
41
6,1%
65 i więcej
67
16,8%
9
1,3%
podstawowe
21
5,3%
30
4,5%
zawodowe
105
26,3%
20
3,0%
Wykształcenie
średnie
184
46,0%
248
36,8%
wyższe
90
22,5%
376
55,8%
przedsiębiorca
23
5,8%
27
4,0%
osoba pracująca
138
34,5%
378
56,1%
Aktywność
rolnik
1
0,3%
6
0,9%
zawodowa
uczeń/student
83
20,8%
176
26,1%
emeryt/rencista
102
25,5%
26
3,9%
bezrobotny
53
13,3%
61
9,1%
RAZEM
400
100,0%
674
100,0%
Wyszczególnienie

Razem
Liczba
512
562
320
274
196
126
82
76
51
125
432
466
50
516
7
259
128
114
1 074

Udział
47,7%
52,3%
29,8%
25,5%
18,2%
11,7%
7,6%
7,1%
4,7%
11,6%
40,2%
43,4%
4,7%
48,0%
0,7%
24,1%
11,9%
10,6%
100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

W ramach tego badania mieszkańcy oceniali jakość życia w Mieście Puławy, analizując poszczególne
jej aspekty:
1. Ochrona zdrowia,
2. Bezpieczeństwo publiczne,
3. Edukacja,
4. Warunki mieszkaniowe i usługi komunalne,
5. Infrastruktura drogowa i transport publiczny,
6. Środowisko, przestrzeń i tereny rekreacyjne,
7. Pomoc społeczna,
8. Kultura i sport.
Ocenie poddane zostało także funkcjonowanie Urzędu Miasta i innych jednostek organizacyjnych
oraz lokalny rynek pracy i turystyka. Szczegółowy zakres ankiety zawiera Załącznik 1 – Treść ankiety.

A. Jakość życia

PYTANIA WSTĘPNE
Pytania wstępne dotyczyły ogólnej oceny jakości życia we wszystkich aspektach. Na tę część pytań
odpowiedzi udzieliło łącznie 979 osób, w tym 579 – za pośrednictwem Internetu. Rozkład odpowiedzi
na poszczególne pytania zawiera poniższa tabela.
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Tabela 42. Ocena jakości życia w Mieście Puławy
Wyszczególnienie

Zdecydowanie
tak

Tak

Nie

Zdecydowanie
nie

Nie mam
zdania

Czy dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej
(przychodnie lekarza rodzinnego) jest dla
Pana/Pani wystarczający? Czy lokalizacja
przychodni jest dla Pana/Pani dogodna?

248

543

120

52

16

udział

25%

55%

12%

5%

2%

Czy w Mieście Puławy czuje się Pan/Pani
bezpiecznie?

220

563

149

33

14

udział

22%

58%

15%

3%

1%

Czy dostęp do szkół na różnych poziomach
nauczania, w tym przede wszystkim szkół
podstawowych i gimnazjów jest dla Pana/Pani
wystarczający?

279

457

73

15

155

udział

28%

47%

7%

2%

16%

Czy Pana/Pani zdaniem w Mieście Puławy jest
wystarczająca liczba przedszkoli?

143

298

155

66

317

udział
Czy lokalizacja przedszkoli jest dogodna?
udział

15%
144
15%

30%
396
40%

16%
91
9%

7%
15
2%

32%
333
34%

Czy Pana/Pani zdaniem w Mieście Puławy jest
wystarczająca liczba żłobków?

50

136

195

128

470

udział

5%

14%

20%

13%

48%

Czy lokalizacja żłobków jest dogodna?

50

189

156

86

498

udział

5%

19%

16%

9%

51%

Czy odwiedzając inne miasta w Polsce, jest
Pan/Pani dumna z zamieszkania w Puławach?

366

388

115

46

64

udział

37%

40%

12%

5%

7%

Czy poleciłby/poleciłaby Pan/Pani Miasto Puławy
jako miejsce do zamieszkania?

321

357

181

76

44

udział

33%

36%

18%

8%

4%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Warto zwrócić uwagę, że aż 69% respondentów poleciłoby Miasto jako miejsce do zamieszkania, a
77% osób czuje się dumnych z zamieszkania w Puławach.
Ogólną ocenę zadowolenia mieszkańców z jakości życia w Puławach poznać można wyciągając
średnią z pierwszych siedmiu pytań. Odnoszą się one bowiem wprost do oceny jakości życia w
poszczególnych aspektach. Okazuje się, że przeciętnie 54% mieszkańców ocenia dobrze bądź bardzo
dobrze jakość życia w Mieście. Pokazuje to poniższy wykres.
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Wykres 52. Ogólna ocena jakości życia w Puławach

Jak ocenia Pan/Pani jakość życia w Puławach?
Bardzo dobrze
17%

Nie mam zdania
26%

Źle
6%

Dobrze
38%

Słabo
14%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Dodatkowo część respondentów wskazała przyczyny, dla których poleciłaby bądź nie poleciłaby
zamieszkania w Puławach. Najczęściej pojawiającą się przyczyną, dla której nie warto brać pod uwagę
Puław jako miejsca zamieszkania jest brak pracy, w tym przede wszystkim pracy dla ludzi młodych z
wyższym wykształceniem. Wśród pozytywnych aspektów zamieszkania w Puławach mieszkańcy
wskazywali na ogólną estetykę przestrzeni miejskiej, w tym czystość miasta i znaczną ilość terenów
zielonych oraz na panujący w nim spokój.

OCHRONA ZDROWIA
Pierwszym aspektem poddanym szczegółowej ocenie w obszarze jakość życia była ochrona zdrowia.
Odpowiedzi na ten blok pytań udzieliło 935 osób, w tym 535 wypełniło ankietę internetową.
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Tabela 43. Ocena dostępności i jakości świadczonych usług w instytucjach odpowiedzialnych za ochronę
zdrowia
Wyszczególnienie

Bardzo dobrze

Dobrze

Średnio

Słabo

Źle

Nie mam
zdania

Jak ocenia Pan/Pani dostęp do instytucji
ochrony zdrowia (przychodnie)?

41

288

349

165

74

18

udział
Jak ocenia Pan/Pani dostęp do instytucji
ochrony zdrowia (SP ZOZ)?

4%

31%

37%

18%

8%

2%

25

170

307

215

154

64

udział

3%

18%

33%

23%

16%

7%

Jak ocenia Pan/Pani dostęp do instytucji
ochrony zdrowia (pogotowie ratunkowe)?

29

187

277

192

137

113

udział

3%

20%

30%

21%

15%

12%

Jak ocenia Pan/Pani jakość świadczonej
opieki zdrowotnej (w tym kwalifikacje kadry
medycznej, dostęp do lekarzy specjalistów,
czas oczekiwania na przyjęcie do lekarza)? przychodnie

27

210

305

207

160

26

udział

3%

22%

33%

22%

17%

3%

Jak ocenia Pan/Pani jakość świadczonej
opieki zdrowotnej (w tym kwalifikacje kadry
medycznej, dostęp do lekarzy specjalistów,
czas oczekiwania na przyjęcie do lekarza)? SP ZOZ

21

112

264

248

214

76

udział

2%

12%

28%

27%

23%

8%

Jak ocenia Pan/Pani jakość świadczonej
opieki zdrowotnej (w tym kwalifikacje kadry
medycznej, dostęp do lekarzy specjalistów,
czas oczekiwania na przyjęcie do lekarza)? pogotowie ratunkowe

23

138

271

215

174

114

udział

2%

15%

29%

23%

19%

12%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Ogólna ocena jakości i dostępności świadczonych usług medycznych jest przeciętna, a dostęp do
przychodni został oceniony przez 35% respondentów dobrze lub bardzo dobrze. Najgorzej puławianie
oceniają dostęp do SP ZOZ oraz jakość świadczonych tam usług medycznych.
Dodatkowo, niektórzy spośród ankietowanych przekazali inne uwagi dotyczące puławskiej służby
zdrowia. Ich zdaniem najpoważniejszym problemem jest ograniczony dostęp do lekarzy specjalistów,
co bezpośrednio wpływa na długi czas oczekiwania na wizytę. Co istotne, część respondentów jako
poważny problem wskazała ograniczenia w możliwości rejestracji telefonicznej w niektórych
przychodniach. Skutkuje to tworzeniem się długich kolejek pacjentów przed przychodniami już od
wczesnych godzin rannych.
Często wskazywanym problemem jest też brak skierowań na specjalistyczne badania, co może rodzić
ryzyko błędnie postawianej diagnozy, a w konsekwencji zastosowania niewłaściwego leczenia.
Niektórzy lekarze odsyłają pacjentów do swoich gabinetów prywatnych, aby tam za opłatą objąć ich
leczeniem. Ponadto, respondenci zwracali uwagę na brak opieki lekarskiej w szkołach.
Wiele osób wskazało także na zły stan techniczny i braki w wyposażeniu zarówno szpitala, jak i
przychodni. W złym stanie są również karetki. Zdaniem mieszkańców jest ich ponadto zbyt mało.
Dostrzegalna jest zatem potrzeba reorganizacji i dofinansowania publicznych placówek służby
zdrowia. Ankietowani zasygnalizowali także potrzebę poprawy standardów obsługi w tych
instytucjach oraz stałego dokształcania się personelu.
Wśród postulowanych rozwiązań, które mogłyby znacząco podnieść jakość świadczonych usług
medycznych, a w konsekwencji satysfakcję pacjentów, wskazano na konieczność usprawnienia
systemu kolejkowego poprzez wprowadzenie elektronicznego systemu informacji pacjenta w postaci
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elektronicznych tablic pokazujących kolejność przyjęć do danego gabinetu. Istotnym usprawnieniem
byłoby również wprowadzenie możliwości rejestracji przez Internet ze wskazaniem konkretnego dnia
i godziny wizyty. Rozwiązania takie obserwuje się nie tylko w większości zachodnich krajów, lecz
również w Polsce. Dotyczy to jednak przeważnie lepiej wyposażonych przychodni prywatnych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Bardzo ważnym aspektem wpływającym na jakość życia mieszkańców miasta jest poziom
bezpieczeństwa publicznego. Ankietowani oceniali pracę służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
publiczne (Policji i Straży Miejskiej) oraz jakość monitoringu miejskiego.
Tabela 44. Rozkład odpowiedzi na pytania w aspekcie bezpieczeństwa publicznego
Wyszczególnienie

Bardzo dobrze

Dobrze

Średnio

Słabo

Źle

Nie mam
zdania

Jak ocenia Pan/Pani pracę służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
publiczne? - Policja

79

353

308

103

61

26

udział

8%

38%

33%

11%

7%

3%

Jak ocenia Pan/Pani pracę służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
publiczne? - Straż Miejska

40

191

226

172

230

71

udział

4%

21%

24%

18%

25%

8%

Jak ocenia Pan/Pani jakość systemu
monitoringu miejskiego?

77

270

232

124

74

153

udział

8%

29%

25%

13%

8%

16%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Ogólnie mieszkańcy raczej dobrze oceniają pracę służb, dbających o ich bezpieczeństwo. Pozytywnie
także wypowiedzieli się o jakości systemu monitoringu miejskiego. Potwierdza to także ogólna ocena
poczucia bezpieczeństwa. Statystycznie aż 80%18 mieszkańców czuje się w Puławach bezpiecznie.
Najsłabiej w tym zestawieniu wypadła Straż Miejska. Bowiem 43% respondentów ocenia jej pracę
słabo bądź źle.
Najczęściej pojawiającym się problemem zgłaszanym przez mieszkańców jest zbyt mała liczba patroli
pieszych zarówno policyjnych jak i straży miejskiej. Dotyczy to zwłaszcza godzin nocnych i miejsc
szczególnie niebezpiecznych (np. okolice barów, sklepów całodobowych, parków i placów).
Respondenci skarżyli się również na zbyt długi czas oczekiwania na interwencję, a czasem nawet jej
brak bądź nieskuteczność. Zdaniem ankietowanych, Straż Miejska powinna być bardziej widoczna na
ulicach i przykładać większą wagę do nieprawidłowo parkujących kierowców (przede wszystkim na
trawnikach oraz miejscach dla niepełnosprawnych), a także stosowania odpowiednich kar dla
właścicieli psów, którzy nie sprzątają po nich.
W odniesieniu do systemu monitoringu miejskiego osoby biorące udział w badaniu zgłaszały postulat
jego rozbudowy. Kamery monitorujące miasto powinny pojawić się w dzielnicach i na ulicach
szczególnie niebezpiecznych. Monitoringiem powinny zostać objęte place zabaw przy przedszkolach
oraz boiska szkolne. Zdaniem respondentów, konieczne jest także umożliwienie skorzystania z nagrań
w celu wykrycia sprawcy zdarzenia. W tym celu należy poprawić ich jakość.
Ankietowani docenili także pracę Policji, określając ją jako jedną z najbardziej przyjaznych i
kompetentnych służb na tle innych miast.

18

Patrz: Tabela 42. Ocena jakości życia w Mieście Puławy
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EDUKACJA
Zagadnienia związane z edukacją uchodzą za szczególnie istotne z punktu widzenia planowania
rozwoju miasta. Oddzielnej ocenie poddane zostały następujące obszary edukacji i wychowania:
1. opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne,
2. jakość i dostępność edukacji podstawowej,
3. ogólna oferta edukacyjna (nie tylko na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów).
Odrębnej ocenie także w obszarze edukacji poddany został wpływ wybranych czynników na odpływ
młodych ludzi z Puław do większych ośrodków miejskich.
Opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne
Ocena dostępności i jakości opieki żłobkowej i wychowania przedszkolnego w Puławach dokonana
została przez osoby, które miały jakiekolwiek doświadczenia z miejską opieką żłobkową i/lub
wychowaniem przedszkolnym. Na tę część pytań odpowiedzi udzieliły 422 osoby. Zdecydowana
większość respondentów z tej grupy (80%) ma w rodzinie dziecko, które uczęszcza bądź uczęszczało
do przedszkola w Puławach. Co trzeci ankietowany ma w rodzinie dziecko, które jest lub było objęte
miejską opieką żłobkową.
Tabela 45. Rozkład odpowiedzi na pytania w aspekcie opieki żłobkowej i wychowania przedszkolnego
Wyszczególnienie

Bardzo dobrze

Dobrze

Średnio

Słabo

Źle

Nie mam
zdania

Jak ocenia Pan/Pani dostosowanie liczby
miejsc w żłobkach do zapotrzebowania?

11

69

102

75

51

114

udział
Jak ocenia Pan/Pani czas oczekiwania i
łatwość przyjęcia dziecka do żłobka?

3%

16%

24%

18%

12%

27%

14

64

98

72

56

118

udział

3%

15%

23%

17%

13%

28%

Jak ocenia Pan/Pani łatwość dostępu do
wychowania przedszkolnego?

37

168

121

54

21

21

udział
Jak ocenia Pan/Pani poziom wychowania
przedszkolnego?

9%

40%

29%

13%

5%

5%

58

201

94

28

18

23

udział

14%

48%

22%

7%

4%

5%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Ogólną ocenę aspektów opieki żłobkowej i wychowania przedszkolnego określić należy jako
przeciętną. Poziom wychowania przedszkolnego oraz jego dostępność mieszkańcy oceniają raczej
dobrze. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku dostępności opieki żłobkowej. Co trzecia osoba
dostosowanie liczby miejsc w żłobkach do zapotrzebowania, a w konsekwencji czas oczekiwania i
łatwość przyjęcia dziecka do żłobka ocenia słabo lub źle.
W części pytań otwartych respondenci opisali główne problemy związane z wychowaniem
przedszkolnym i opieką żłobkową. Wśród nich jednym z najczęściej pojawiających się był zły stan
techniczny i niski poziom wyposażenia niektórych placówek. Przy kilku przedszkolach nie ma placów
zabaw bądź ich stan pozostawia wiele do życzenia. Mieszkańcy wskazują na zbyt małą liczbę miejsc w
żłobkach oraz zbyt skomplikowane procedury naboru i niejasne kryteria przyjęć do przedszkoli.
Dostrzegalny jest również problem z dostępnością do opieki nad dzieckiem w okresie ferii czy
wakacji.
Zdaniem ankietowanych system iPrzedszkole powinien zostać usprawniony, gdyż nie spełnia swojej
roli. Konieczne jest również przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy wśród pracowników placówek,
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co znacznie podniosłoby poziom bezpieczeństwa podopiecznych. Należy również wprowadzić więcej
ciekawych zajęć dodatkowych, które pomogłyby odkryć i rozwinąć uzdolnienia wychowanków już na
wczesnym etapie ich rozwoju.
Jakość i dostępność edukacji podstawowej
Wśród aspektów edukacji podstawowej mieszkańcy mieli możliwość oceny z jednej strony łatwości
dostępu do szkół podstawowych i gimnazjów (w tym ich liczby, odległości od miejsca zamieszkania i
ewentualnie powiązań komunikacyjnych) oraz poziomu edukacji podstawowej – z drugiej. Na tę część
pytań odpowiedziało 899 mieszkańców.
Tabela 46. Rozkład odpowiedzi na pytania w aspekcie edukacji podstawowej
Wyszczególnienie

Bardzo dobrze

Dobrze

Średnio

Słabo

Źle

Nie mam
zdania

Jak ocenia Pan/Pani łatwość dostępu do szkół
podstawowych (odpowiednia liczba, odległość
od miejsca zamieszkania)?

134

454

148

12

3

148

udział

15%

51%

16%

1%

0%

16%

Jak ocenia Pan/Pani poziom edukacji
podstawowej?

94

388

190

42

10

175

udział

10%

43%

21%

5%

1%

19%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Jakość i dostępność usług edukacyjnych na poziomie podstawowym postrzegana jest przez
mieszkańców raczej dobrze. Tylko niewielki ich odsetek ocenia te aspekty negatywnie.
Wśród głównych problemów, z jakimi obecnie można się spotkać w obszarze edukacji podstawowej,
wskazywano na niską jakość wyposażenia szkół, a także na braki w infrastrukturze niektórych
placówek (m.in. zbyt małe sale gimnastyczne, zbyt mała liczba sal gimnastycznych, złe warunki
świetlicowe – przepełnienie). Zdaniem respondentów klasy są zbyt liczne, co uniemożliwia
nauczycielom indywidualne podejście do ucznia. Problem przepełnienia dotyczy przede wszystkim
Szkoły Podstawowej nr 2. Ponadto, zdaniem respondentów, szkoły podstawowe powinny być
oddzielone od gimnazjów.
Mieszkańcy skarżą się także na sztuczne zameldowania w czasie rekrutacji, co powoduje
przepełnienie szkół, które uchodzą w Puławach za lepsze.
Osoby badane wskazywały także na niski poziom nauczania języków obcych oraz niewielkie
zainteresowanie ze strony nauczycieli rozwojem uczniów zdolnych. Postulowano również zwiększenie
liczby godzin i różnorodności zajęć pozalekcyjnych, które umożliwiłyby odkrywanie i rozwój pasji i
talentów młodych ludzi na każdym etapie nauki oraz rozbudziłyby w nich trwałe zainteresowanie
nauką. Zajęcia dodatkowe powinny być prowadzone w sposób ciekawy i obejmujący różne formy
(m.in. zajęcia multimedialne, doświadczenia, warsztaty). Dodatkowo, zdaniem badanych, w szkołach
powinny odbywać się lekcje etyki.
Ogólna oferta edukacyjna
Ocena ogólnej oferty edukacyjnej w Mieście odnosiła się nie tylko do szkolnictwa na poziomie
podstawowym, czy gimnazjalnym, ale również do szkół średnich.
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Tabela 47. Ogólna ocena oferty edukacyjnej w Puławach
Wyszczególnienie

Bardzo dobrze

Dobrze

Średnio

Słabo

Źle

Nie mam
zdania

Jak ocenia Pan/Pani dostosowanie puławskiej
oferty edukacyjnej do specyfiki lokalnego
rynku pracy?

20

191

278

185

81

144

udział
Jak ocenia Pan/Pani sprzyjanie osiedlaniu się
w Puławach na stałe dzięki ofercie
edukacyjnej?

2%

21%

31%

21%

9%

16%

15

133

249

217

122

163

udział

2%

15%

28%

24%

14%

18%

Jak ocenia Pan/Pani atrakcyjność dodatkowej
oferty edukacyjnej?

15

166

259

190

86

183

udział

2%

18%

29%

21%

10%

20%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Ogólna ocena puławskiej oferty edukacyjnej waha się między „średnio” a „słabo”. Oznacza to, że w
tym aspekcie przed władzami Miasta we współpracy z powiatem stoi wiele wyzwań. Zdaniem 38%
respondentów oferta edukacyjna Puław nie sprzyja decyzjom o osiedlaniu się tu na stałe, zaś 30%
ankietowanych uważa, że puławska oferta edukacyjna jest słabo bądź w ogóle nie jest dostosowana
do specyfiki lokalnego rynku pracy. Przeciwnego zdania jest 23% ankietowanych.
Jako główne problemy oferty edukacyjnej na szczeblu ponadgimnazjalnym, mieszkańcy wskazali
niedostateczną ofertę edukacji na poziomie wyższym, w tym brak szkół technicznych. Poważnym
mankamentem ogólnej puławskiej oferty edukacyjnej jest także niewielkie zróżnicowanie profili
kształcenia. Wpływa to na ograniczone możliwości znalezienia pracy po ukończeniu edukacji w
Puławach.
Najczęściej pojawiającym się postulatem dotyczącym puławskiej oferty edukacyjnej jest zwiększenie
liczby godzin zajęć z języków obcych oraz rozszerzenie oferty w tym zakresie.
Takie postrzeganie Puław przyczynia się w pewnej mierze do odpływu młodych ludzi do większych
ośrodków, gdzie mogą podjąć studia lub rozpocząć pracę. O ocenę wpływu poszczególnych
czynników na decyzje o opuszczeniu miasta poproszono wszystkich biorących udział w badaniu.
Szczegółowe wyniki przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 48. Znaczenie czynników przyczyniających się do odpływu młodych ludzi z Puław do większych
ośrodków miejskich
Jakie znaczenie mają poszczególne czynniki
wpływające na odpływ młodych ludzi do
większych ośrodków?

Kluczowe

słabe perspektywy znalezienia zatrudnienia w
mieście
udział
niedostosowanie puławskiej oferty
edukacyjnej do rynku pracy

585

208

65

19

19

3

65%

23%

7%

2%

2%

0%

187

308

214

104

48

38

udział
brak dostępności do atrakcyjnego szkolnictwa
wyższego

21%

34%

24%

12%

5%

4%

308

291

155

79

49

17

udział
peryferyjne położenie Puław (Polska
Wschodnia, Lubelszczyzna)

34%

32%

17%

9%

5%

2%

107

205

267

208

95

17

udział
słaba dostępność mieszkań (zbyt wysokie ceny
mieszkań)
udział

12%

23%

30%

23%

11%

2%

Duże

Średnie

Niewielkie

Żadne

Nie mam
zdania

159

263

254

129

71

23

18%

29%

28%

14%

8%

3%

niewielkie wsparcie ze strony władz Miasta
dla nowych przedsiębiorców, co przyczynia
się do ograniczonych możliwości podjęcia
działalności gospodarczej

201

233

222

115

48

80

udział

22%

26%

25%

13%

5%

9%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników z ankiet

Zdaniem większości ankietowanych największe znaczenie wśród czynników przyczyniających się do
odpływu ludzi młodych z Puław do większych ośrodków miejskich są słabe perspektywy znalezienia
zatrudnienia w mieści. Na drugim miejscu Puławianie wskazują brak dostępu do atrakcyjnego
szkolnictwa wyższego. Ponad 50% pytanych mieszkańców uważa ponadto niedostosowanie
puławskiej oferty edukacyjnej do lokalnego rynku pracy za istotny bądź nawet kluczowy czynnik
przyczyniający się do „ucieczki” z Puław osób młodych. Nieco mniejsze znaczenie – zdaniem
respondentów – ma peryferyjne położenie Puław. Na jego niewielkie bądź żadne znaczenie wskazało
34% ankietowanych. O 1 p.p. więcej uważa, że jest to czynnik o znaczeniu kluczowym bądź dużym.
Wśród innych czynników przyczyniających się do odpływu młodych ludzi do większych miast
ankietowani wskazywali na brak perspektyw rozwoju, ograniczoną liczbę atrakcji i wydarzeń
kulturalnych, niskie płace, czy też wysokie ceny mieszkań.
Na pytanie o możliwe działania, które mogłyby sprzyjać zatrzymaniu młodych ludzi w mieście
najczęściej pojawiającą się odpowiedzią było tworzenie nowych miejsc pracy poprzez rozwój sfery
ekonomicznej i tworzenie nowych zakładów. Zdaniem ankietowanych, należy również wprowadzić
odpowiedni system zachęt do lokowania inwestycji na terenie miasta oraz wspierać nowopowstające
przedsiębiorstwa (start-up). Wskazywano ponadto na aspekt rozwoju szkolnictwa wyższego. Dla ludzi
młodych istotna jest także atrakcyjna oferta kulturalne. Nie mniej ważna wydaje się obniżka cen
mieszkań oraz kosztów ich utrzymania.

WARUNKI MIESZKANIOWE I USŁUGI KOMUNALNE
Ocenie w tej grupie poddano dwa obszary: warunki mieszkaniowe oraz świadczone usługi komunalne
w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. Odpowiedzi na te pytania udzieliło 880
respondentów.
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Warunki mieszkaniowe
Mieszkańcy oceniali dostępność mieszkań zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, jak również
mieszkań przeznaczonych na wynajem.
Tabela 49. Ocena warunków mieszkaniowych w Puławach
Wyszczególnienie

Bardzo dobrze

Dobrze

Średnio

Słabo

Źle

Nie mam
zdania

Jak ocenia Pan/Pani dostępność mieszkań na
rynku pierwotnym?

35

211

321

132

51

130

udział
Jak ocenia Pan/Pani dostępność mieszkań na
rynku wtórnym?

4%

24%

36%

15%

6%

15%

35

219

336

107

47

136

udział
Jak ocenia Pan/Pani dostępność mieszkań na
wynajem?

4%

25%

38%

12%

5%

15%

29

207

260

150

61

173

udział

3%

24%

30%

17%

7%

20%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Najwięcej osób warunki mieszkaniowe we wszystkich trzech aspektach określiło jako średnie. Co
czwarty ankietowany natomiast ocenia je dobrze.
Zagospodarowanie odpadów
W aspekcie zagospodarowania odpadów komunalnych mieszkańcy oceniali częstotliwość odbioru
odpadów, stopień ich segregacji oraz dostęp do punktów zbierania np. przeterminowanych leków czy
zużytych baterii. Wszystkie aspekty ocenione zostały raczej dobrze lub średnio. Należy jednak zwrócić
uwagę, że niemal co piąty ankietowany słabo ocenił dostępność punktów zbierania np. zużytych
baterii, a jedna na dziesięć osób ocenia ten aspekt źle.
Tabela 50. Ocena systemu zbiórki odpadów komunalnych
Wyszczególnienie
Jak ocenia Pan/Pani częstotliwość odbioru
odpadów komunalnych?
udział
Jak ocenia Pan/Pani stopień segregacji
odpadów?
udział
Jak ocenia Pan/Pani dostęp do punktów
zbierania przeterminowanych leków i zużytych
baterii?
udział

Bardzo dobrze

Dobrze

Średnio

Słabo

Źle

Nie mam
zdania

144

406

196

54

28

52

16%

46%

22%

6%

3%

6%

105

291

242

93

95

54

12%

33%

28%

11%

11%

6%

75

259

210

165

94

77

9%

29%

24%

19%

11%

9%

Źródło: Opracowanie własne na postawie wyników ankiet

Dodatkowo, respondenci przekazali inne uwagi związane z warunkami mieszkaniowymi i
zagospodarowaniem odpadów komunalnych. W aspekcie mieszkalnictwa uwagi dotyczyły głównie
zbyt wysokich cen mieszkań zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Wskazywano również na
problem zbyt wysokich opłat za mieszkanie w stosunku do zarobków.
W obszarze zagospodarowania odpadów zwracano uwagę na fakt przepełnionych pojemników.
Postulowano przy tym o częstszy odbiór odpadów, przede wszystkim z osiedli domków
jednorodzinnych. Znacznym utrudnieniem dla wielu mieszkańców okazuje się także mała dostępność
do punktów odbioru odpadów niestandardowych, takich jak przeterminowane leki, zużyte baterie,
sprzęt RTV i AGD, odpady wielkogabarytowe. W wielu miejscach zauważono niekompletność
kontenerów przy śmietnikach, co uniemożliwia mieszkańcom właściwe sortowanie odpadów.
Poważnym mankamentem w aspekcie utrzymania czystości w mieście jest zbyt mała liczba

125

Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.
pojemników na śmieci, a w niektórych dzielnicach miasta wręcz ich brak. Ankietowani skarżyli się
także, że wielu mieszkańców nie segreguje śmieci. Należałoby, ich zdaniem, przeprowadzić
wzmożoną kampanię informacyjną wraz z edukacją ekologiczną w szkołach.

INFRASTRUKTURA DROGOWA I TRANSPORT PUBLICZNY
W obszarze infrastruktury drogowej i transportu publicznego mieszkańcy oceniali de facto jakość
podróżowania po Mieście. Ten aspekt jakości życia należy ocenić jako bardzo dobry i niemal
wyróżniający się na tle pozostałych. Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela.
Tabela 51. Ocena jakości podróżowania po Mieście Puławy
Wyszczególnienie

Bardzo dobrze

Dobrze

Średnio

Słabo

Źle

Jak ocenia Pan/Pani stan dróg i chodników?
udział

157
18%

435
50%

200
23%

55
6%

25
3%

Nie mam
zdania
1
0%

Jak ocenia Pan/Pani dostępność komunikacji
publicznej?

100

333

207

92

37

104

udział
Jak ocenia Pan/Pani stan techniczny
autobusów?

11%

38%

24%

11%

4%

12%

132

377

191

53

12

108

udział
Jak ocenia Pan/Pani infrastrukturę
przystankową?

15%

43%

22%

6%

1%

12%

130

409

195

43

14

82

udział

15%

47%

22%

5%

2%

9%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Uwagi przekazane przez mieszkańców w otwartej części dotyczącej infrastruktury transportowej i
komunikacji publicznej obejmowały:


rozkład jazdy MZK:












rzadka sieć połączeń i mała liczba kursów, co powoduje duże odstępy czasowe pomiędzy
kursami, szczególnie w niektórych rejonach miasta (Włostowice, os. Górna-Kolejowa),
zbyt mała liczba kursów w godzinach porannych, kiedy wiele młodzieży spoza miasta
dojeżdża do szkół np. z Kazimierza, i stąd brak możliwości wejścia do niektórych autobusów
już na terenie miasta,
brak kursów późnym wieczorem (np. po 22:00, 23:00, gdy kończy się wiele imprez
sportowych i kulturalnych),
brak komunikacji nocnej,
godziny kursów MZK dostosowane w większości pod potrzeby osób pracujących w Zakładach
Azotowych, złe połączenia poza godzinami szczytu,
brak dogodnych przesiadek,
brak autobusów do szybkiego przemieszczania się z krańców miasta (wszystkie autobusy
zaliczają maksymalną liczbę przystanków i jadą dość okrężną trasą),
w okresie letnim brak komunikacji na baseny i Marinę,
mała liczba autobusów w kierunku Kazimierza Dolnego, szczególnie w ciepłych porach roku,

realizacja przejazdów komunikacji publicznej:




niepunktualność autobusów,
przejazdy autobusów grupami – większość autobusów różnych linii odjeżdża z przystanków o
tej samej godzinie, a potem są długie przerwy i nie jedzie żaden,
wyciszone komunikaty głosowe w autobusach (słyszalne jedynie dla kierowcy i osób
bezpośrednio przy głośnikach),
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infrastruktura komunikacji publicznej:











poziom kultury osobistej i kultura jazdy niektórych kierowców MZK,
autobusy zatrzymują się daleko od krawężników (bardzo utrudnia wyjście z autobusu z
wózkiem),
zmniejszająca się liczba autobusów PKS,

brak klimatyzacji, często brak możliwości otworzenia okna,
brak ławek, wiat i pojemników na śmieci na niektórych przystankach,
brak zatok przestankowych np. naprzeciwko Kauflandu na ul. Lubelskiej (autobusy zatrzymują
sie i tamują ruch uliczny),
nowe rozkłady jazdy są mało czytelne i kompletnie zbędne przy tak małej liczbie połączeń,
brak czytelnego rozkładu jazdy na przystankach poza strefą miejską,
za mało punktów doładowania biletu elektronicznego (żadnego w centrum),
brak możliwości doładowania biletu elektronicznego przez internet,
brak biletomatów, w których można kupić bilet papierowy (tak jak w Lublinie i Warszawie),

infrastruktura drogowa:









duża ilość chodników w złym stanie technicznym,
zbyt mała liczba parkingów na osiedlach i w centrum,
zapadające się bądź wystające nad poziom jezdni studzienki kanalizacyjne,
za mała ilość ścieżek rowerowych, ścieżki źle wygrodzone (bardzo często uczęszczane przez
pieszych), z dużą ilością progów i dziur, wyłożone kostką betonową (nieprzyjemne dla
rowerzystów, bardzo niewygodne dla rolkarzy),
brak II części obwodnicy (TIRy rozjeżdżają miasto), wąskie gardło od Końskowoli w postaci
wiaduktu oraz korki z Zakładów Azotowych o 14:00,
na tle dróg o dobrym i bardzo dobrym stanie technicznym razi wygląd tych w złym stanie,
zła synchronizacja sygnalizacji świetlnej.

ŚRODOWISKO, PRZESTRZEŃ I TERENY REKREACYJNE
Kolejnym aspektem jakości życia w mieście jest stan środowiska naturalnego, ogólna estetyka
przestrzeni miejskiej oraz dostępność terenów rekreacyjnych. W tym obszarze Puławy postrzegane są
jako czyste, zadbane i zielone.
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Tabela 52. Ocena stanu środowiska naturalnego, estetyki przestrzeni miejskiej i terenów rekreacyjnych
Wyszczególnienie

Bardzo dobrze

Dobrze

Średnio

Słabo

Źle

Nie mam
zdania

Jak ocenia Pan/Pani stan środowiska
naturalnego Miasta?
udział

281

427

136

14

7

5

32%

49%

16%

2%

1%

1%

Jak ocenia Pan/Pani jakość zieleni miejskiej?

336

376

127

18

8

5

udział

39%

43%

15%

2%

1%

1%

Jak ocenia Pan/Pani czystość i porządek w
Mieście?

195

426

188

44

14

3

udział

22%

49%

22%

5%

2%

0%

Jak ocenia Pan/Pani czystość otoczenia
(przestrzeni publicznych)?

183

429

197

43

14

4

udział

21%

49%

23%

5%

2%

0%

Jak ocenia Pan/Pani dostępność i jakość
wielofunkcyjnych terenów rekreacyjnych
(parki, tereny do spacerów, itp.)?

218

409

156

55

27

5

udział
Jak ocenia Pan/Pani dostępność placów
zabaw?

25%

47%

18%

6%

3%

1%

179

388

170

53

23

57

udział

21%

45%

20%

6%

3%

7%

Jak ocenia Pan/Pani estetykę przestrzeni
miejskiej?

72

275

295

131

73

24

udział

8%

32%

34%

15%

8%

3%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Należy podkreślić ogólną bardzo dobrą ocenę estetyki przestrzeni miejskiej. Respondenci wskazali
jednak na kilka niedociągnięć miasta w tej dziedzinie. Przede wszystkim zwracano uwagę na problem
psich odchodów. Wielu właścicieli psów nie sprząta po swoich pupilach, w mieście zbyt mało jest
pojemników z woreczkami na psie odchody i miejsc gdzie można je wyrzucić. W tym kontekście,
zdaniem mieszkańców, na terenie Puław powinien zostać wyznaczony teren z przeznaczeniem na
wybieg dla psów, co przynajmniej częściowo rozwiązałoby problem.
Wielu respondentów zgłosiło także problem wszechobecnych reklam i billboardów, szpecących
miasto. Reklamy świetlne znajdujące się przy ulicach stwarzają ponadto zagrożenie dla uczestników
ruchu drogowego, gdyż rozpraszają uwagę kierowców, a niejednokrotnie także ich oślepiają.
Istotnym mankamentem psującym obraz Puław jako czystego i estetycznego miasta są, zdaniem
ankietowanych, liczne graffiti na murach, czy blokach. Wielu respondentów zgłosiło zastrzeżenia co
do skuteczności stosowanych kar wobec twórców graffiti. W opinii innych z kolei skutecznym
rozwiązaniem problemu mogłoby być utworzenie wydzielonego miejsca (muralu), gdzie młodzi
artyści mogliby rozwijać swoje talenty.
W aspekcie dostępności i jakości terenów rekreacyjnych, mieszkańcy wskazują na zbyt małą liczbę
placów zabaw dla dzieci, w szczególności na osiedlach domków jednorodzinnych. Zwrócono także
uwagę na konieczność zagospodarowania miejskich błoni oraz uporządkowania Parku Czartoryskich.
Zdaniem wielu respondentów ograniczenia w dostępie do niego powinny zostać zlikwidowane.

POMOC SPOŁECZNA
W temacie pomocy społecznej oceniano dostępność i jakość świadczonych usług. W udzielonych
odpowiedziach dominował brak zdania wśród osób ankietowanych. Pozostałe odpowiedzi oceniały
funkcjonowanie tego aspektu jako przeciętne.
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Tabela 53. Ocena systemu pomocy społecznej
Wyszczególnienie

Bardzo dobrze

Dobrze

Średnio

Słabo

Źle

Nie mam
zdania

Jak ocenia Pan/Pani dostęp do instytucji
wsparcia społecznego (np. ośrodek pomocy
społecznej, domy pomocy społecznej, itp.)?

23

124

173

85

68

396

udział

3%

14%

20%

10%

8%

46%

Jak ocenia Pan/Pani jakość świadczonych
usług w instytucjach?

20

87

157

108

86

411

udział

2%

10%

18%

12%

10%

47%

Jak ocenia Pan/Pani dostęp do mieszkań
chronionych?

8

29

90

99

84

559

udział

1%

3%

10%

11%

10%

64%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

W części otwartej wskazywano na problemy związane z dostępem do świadczeń przez osoby
nieuprawnione, przez co obniża się wartość pomocy dla osób naprawdę jej potrzebujących. Ponadto
zwrócono uwagę na brak domu całodobowej opieki dla osób starszych. Jako pozytywny aspekt
respondenci wskazali bezpłatną pomoc prawną dla mieszkańców.

KULTURA I SPORT
Ocenę jakości w aspekcie związanym z kulturą i sportem badano w podziale na ofertę publicznych
instytucji kultury, całość oferty kulturalnej oraz ofertę sportową.
Najwięcej respondentów korzysta sporadycznie z oferty publicznych instytucji kultury. Niemal o
połowę mniej osób odpowiedziało, że korzysta z niej często.
Wykres 53. Korzystanie z oferty publicznych instytucji kultury

Czy w ostatnich latach korzystał/a Pan/Pani z oferty
publicznych instytucji kultury (np. POK Dom Chemika, domy
kultury, Biblioteka Miejska, itp.)?
Nie, oferta tych placówek
jest dla mnie nieatrakcyjna
119
Tak, często
212

Nie, nie interesowałem/am
się tym
121

Sporadycznie
412

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

129

Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.
Oceny jakości oferty usług świadczonych przez miejskie instytucje kultury dokonało
783 ankietowanych. Spośród osób odwiedzających instytucje publiczne, ocena jakości tych instytucji
była raczej dobra. Przeciętnie został oceniony stan techniczny i stan wyposażenia miejskich instytucji
kultury.
Tabela 54. Ocena jakości publicznej oferty kulturalnej
Wyszczególnienie

Bardzo dobrze

Dobrze

Średnio

Słabo

Źle

Nie mam
zdania

Jeśli korzystał/a Pan/Pani z oferty publicznych instytucji kultury (np. POK Dom Chemika, domy kultury, Biblioteka Miejska, itp.), jak
ocenia Pan/Pani:
atrakcyjność oferty kulturalnej tych
placówek

52

293

218

65

18

137

udział

7%

37%

28%

8%

2%

17%

dostępność (możliwość udziału, liczba
miejsc, przystępność miejsca i terminu)

57

300

213

65

15

133

udział

7%

38%

27%

8%

2%

17%

stan techniczny i stan wyposażenia
miejskich instytucji kultury

33

197

254

123

38

138

udział

4%

25%

32%

16%

5%

18%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Ankietowani wskazywali w części otwartej na słaby dostęp do Biblioteki Miejskiej i warunki lokalowe
oraz niewielką ilość nowości książkowych, brak ośrodka kultury na osiedlu Włostowice, a także brak
bezpłatnych zajęć rozrywkowych w Domu Chemika dla dzieci i młodzieży (na odpłatność nie stać
biednych rodzin).
W przypadku całości oferty kulturalnej na terenie Miasta dominowały oceny: dobra i średnia. Na
pytania w tej części, jak również w części dotyczącej oceny jakości oferty sportowej odpowiedziały
862 osoby.
Tabela 55. Ocena jakości całkowitej oferty kulturalnej
Wyszczególnienie

Bardzo dobrze

Dobrze

Średnio

Słabo

Źle

Nie mam
zdania

Jak ocenia Pan/Pani jakość oferty kulturalnej na terenie Puław - nie tylko instytucji publicznych? (prosimy nie oceniać oferty kulturalnej
Puław w porównaniu do wielkich ośrodków miejskich)
jakość oferty kulturalnej na terenie miasta
(organizowanych imprez i wydarzeń
kulturalnych)
udział
różnorodność dostępnych wydarzeń
kulturalnych (koncerty, festyny,
przedstawienia teatralne, itp.)
udział
dostęp do informacji na temat oferty
kulturalnej na terenie miasta (czy jest
wystarczający?)
udział

57

331

278

112

31

53

7%

38%

32%

13%

4%

6%

53

274

301

135

48

51

6%

32%

35%

16%

6%

6%

62

299

249

139

64

49

7%

35%

29%

16%

7%

6%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Ponadto, wskazywano na pogorszenie częstotliwości i programu festynów w porównaniu z latami
poprzednimi (poza wydarzeniami na scenie niewiele atrakcji dodatkowych) oraz słabą informację o
imprezach kulturalnych.
W pytaniach o ofertę sportową przeważały oceny dobre.
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Tabela 56. Ocena jakości oferty sportowej
Wyszczególnienie

Bardzo dobrze

Dobrze

Średnio

Słabo

Źle

Nie mam
zdania

Jak ocenia Pan/Pani:
jakość obiektów sportowych na terenie
Miasta (boiska, baseny, hale sportowe)?
udział
dostępność (lokalizacja, czas otwarcia,
pojemność) obiektów sportowych
udostępnianych mieszkańcom (baseny,
boiska otwarte typu Orlik, korty, itp.)?
udział
różnorodność oferty uprawiania sportu
(możliwość uprawiania różnorodnych
dyscyplin)?
udział

213

395

152

54

10

38

25%

46%

18%

6%

1%

4%

135

388

202

61

28

48

16%

45%

23%

7%

3%

6%

107

327

256

73

26

73

12%

38%

30%

8%

3%

8%

dostępność ścieżek rowerowych?

73

270

273

123

51

72

udział

8%

31%

32%

14%

6%

8%

jakość i atrakcyjność ścieżek rowerowych?

81

234

278

128

68

73

udział

9%

27%

32%

15%

8%

8%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

W części otwartej opisywano problemy z nieciągłością sieci ścieżek rowerowych, ich zupełnym
brakiem w centrum miasta oraz jakością (m.in. nawierzchnie z kostki betonowej niewygodne dla osób
na rolkach, wysokie krawężniki, słabe oznakowanie, brak separacji z pieszymi), niedostateczną ilością
miejsc postojowych dla rowerów oraz brakiem nowoczesnej infrastruktury sportowej (boisko na
osiedlu Górna-Kolejowa, hala sportowo-widowiskowa, aquapark, lodowisko, trasy do biegania na
nartach i ścieżki do nordic walking, ścianka wspinaczkowa). Wskazywano także na trudności z
dostępem do już istniejących obiektów (stadion niedostępny dla mieszkańców, zbyt krótko otwarty
basen MOSiR – co skutkuje tłokiem utrudniającym pływanie, brak możliwości wykupienia karnetów
miesięcznych na basen, zbyt wysoka odpłatność za uczestnictwo w sekcjach sportowych).
Jako wzór do naśladowania w aspekcie oferty sportowej wskazywano Kozienice.

B. Funkcjonowanie Urzędu Miasta i innych jednostek organizacyjnych
W ramach kolejnej grupy pytań mieszkańcy oceniali jakość obsługi w Urzędzie Miasta i innych
miejskich instytucjach, szybkość załatwiania spraw oraz możliwość załatwienia sprawy za
pośrednictwem Internetu. W tej części badania wzięło udział 858 osób. Zdecydowana większość z
nich miała w ostatnim czasie styczność z Urzędem Miasta Puławy.
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Wykres 54. Korzystanie z usług UM Puławy

Czy ma Pan/Pani jakiekolwiek doświadczenia z
Urzędem Miasta?
Tak, jestem
pracownikiem UM
14
Nie
301
Tak, w ciągu
ostatnich dwóch lat
załatwiałem/am
sprawę w UM
543

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Jakość obsługi interesantów w Urzędzie Miasta, podobnie jak w innych jednostkach miejskich
oceniana jest raczej dobrze. Szybkość załatwiania spraw w urzędzie mieszkańcy postrzegają średnio.
Najsłabiej oceniona została możliwość załatwienia sprawy za pośrednictwem Internetu.
Tabela 57. Ocena funkcjonowania Urzędu Miasta oraz innych miejskich jednostek organizacyjnych
Wyszczególnienie

Bardzo dobrze

Dobrze

Średnio

Słabo

Źle

Nie mam
zdania

Jak ocenia Pan/Pani jakość obsługi w Urzędzie
Miasta, w tym kompetencje pracowników?

61

317

161

45

18

256

udział

7%

37%

19%

5%

2%

30%

Jak ocenia Pan/Pani jakość obsługi w innych
miejskich jednostkach organizacyjnych (np.
Straż Miejska, MPWiK, MZK, itp.)?

30

236

215

73

35

269

3%

28%

25%

9%

4%

31%

34

229

227

98

48

222

4%

27%

26%

11%

6%

26%

13

111

153

121

75

385

2%

13%

18%

14%

9%

45%

udział
Jak ocenia Pan/Pani szybkość załatwiania
spraw w urzędzie?
udział
Jak ocenia Pan/Pani możliwość załatwienia
spraw za pośrednictwem Internetu?
udział

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Wśród głównych problemów, z jakimi spotykają się petenci Urzędu Miasta Puławy, czy też innych
instytucji miejskich jest często zbyt długi czas oczekiwania na załatwienie sprawy oraz brak
możliwości załatwienia wielu spraw przez Internet (np. brak możliwości wyrobienia i doładowania
elektronicznej portmonetki przez Internet). Respondenci wskazywali również na niedostateczną
znajomość języków obcych (w tym przede wszystkim języka angielskiego) i obowiązujących przepisów
prawa u niektórych pracowników UM, a także na brak tłumaczy języka migowego lub pracowników,
którzy ten język znają, co znacząco utrudnia komunikację z osobami głuchoniemymi. Dostrzegalna
jest także potrzeba uelastycznienia godzin otwarcia urzędu, tak, aby osoby pracujące mogły załatwić
swoje sprawy bez konieczności zwalniania się z pracy (np. jeden dzień w tygodniu pracy w godzinach
10-18).
Zdaniem ankietowanych najważniejszym atutem obsługi interesantów w Urzędzie jest uprzejmość
pracowników, zwłaszcza wśród „młodej” kadry.
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C. Lokalny rynek pracy i turystyka

LOKALNY RYNEK PRACY
Ogólna ocena warunków panujących na lokalnym rynku pracy jest zła. Spośród 856 respondentów
większość wskazała, że są one złe bądź słabe.
Tabela 58. Ocena warunków panujących na lokalnym rynku pracy
Wyszczególnienie

Bardzo dobrze

Dobrze

Średnio

Słabo

Jak ocenia Pan/Pani warunki panujące na lokalnym rynku pracy?
miejsca pracy dla osób młodych
4
28
116
234
udział
0%
3%
14%
27%
możliwości podjęcia zatrudnienia przez osoby
2
14
110
188
powyżej 50. roku życia
udział
0%
2%
13%
22%

Źle

Nie mam
zdania

446
52%

28
3%

434

108

51%

13%

możliwości zmiany stanowiska/pracodawcy

4

30

128

259

352

83

udział
możliwości podnoszenia kwalifikacji
udział
jakość stosunków pracy (rodzaj umowy,
wynagrodzenie, legalność)

0%
3
0%

4%
74
9%

15%
248
29%

30%
223
26%

41%
210
25%

10%
98
11%

3

51

208

196

316

82

udział

0%

6%

24%

23%

37%

10%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Najgorzej mieszkańcy postrzegają możliwości podjęcia zatrudnienia przez osoby młode oraz w wieku
powyżej 50. roku życia. Źle także oceniono możliwości zmiany stanowiska bądź pracodawcy, co wiąże
się w znacznej mierze z wysokim bezrobociem i niedostosowaniem popytu na pracę do jej podaży.
Większość respondentów na pytanie o możliwości podnoszenia kwalifikacji oraz jakość stosunków
pracy także odpowiedziało „słabo” lub „źle”.
Wśród innych uwag mieszkańcy najczęściej wskazywali na niskie płace, pracę przeważnie na
podstawie tzw. umów śmieciowych (umowy zlecenia oraz o dzieło), a także na niewielkie możliwości
zatrudnienia „bez znajomości”. Z problemami tymi spotykają się przeważnie osoby młode,
wykształcone, ale bez większego doświadczenia. Zmusza ich to do poszukiwania zatrudnienia w
innych – większych – miastach. Wskazywano również na problem z jakością oraz dostępem do
bezpłatnych szkoleń dla osób bezrobotnych. Kursy organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w
Puławach są – zdaniem respondentów – niedostosowane do rzeczywistych potrzeb grupy docelowej.
Istotnym czynnikiem wpływającym na niską ocenę warunków lokalnego rynku pracy jest także
funkcjonowanie na rynku tylko jednego dużego zakładu pracy – Grupy Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” – oraz brak nowych dużych przedsiębiorstw, które mogłyby dać mieszkańcom zatrudnienie.

TURYSTYKA
Większość osób biorących udział w badaniu uważa, że Puławy są postrzegane jako miejscowość
atrakcyjna turystycznie. Zdaniem jeszcze większej części respondentów władze Miasta powinny
dołożyć wszelkich starań, aby Puławy były odwiedzane przez możliwie jak największą liczbę turystów.
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Wykres 55. Ocena postrzegania Puław jako miejscowości atrakcyjnej turystycznie

Czy uważa Pan/Pani, że Puławy postrzegane w
Polsce jako miejscowość atrakcyjna turystycznie?
Zdecydowanie nie
46

Nie mam zdania
23
Zdecydowanie tak
206

Raczej nie
228

Raczej tak
351

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet
Wykres 56. Ocena potrzeby zabiegania przez władze Miasta o przyjeżdżanie do Puław możliwie największej
liczby turystów

Czy Pana/Pani zdaniem Miasto Puławy powinno
zabiegać o przyjeżdżanie do Puław możliwie
największej liczby turystów?
Raczej nie
51

Zdecydowanie nie
15

Nie mam zdania
23

Zdecydowanie tak
464

Raczej tak
301

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet
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Zdaniem ankietowanych Puławy są miastem o dużym potencjale dla rozwoju turystyki. Szczegółowe
wyniki oceny poszczególnych aspektów atrakcyjności turystycznej miasta przedstawia poniższa
tabela.
Tabela 59. Ocena atrakcyjności turystycznej Puław
Wyszczególnienie

Bardzo dobrze

Dobrze

Średnio

Słabo

Jak ocenia Pan/Pani elementy składające się na atrakcyjność turystyczną Miasta Puławy?
rodzaj i stan miejskich zabytków
94
413
255
72
udział
11%
48%
30%
8%
dostępność innych niż zabytki atrakcji
turystycznych (szlaki turystyczne, Wisła,
87
377
276
89
infrastruktura sportowa)

Źle

Nie mam
zdania

6
1%

14
2%

13

12

udział
dostępność i jakość infrastruktury
okołoturystycznej (miejsca noclegowe, baza
gastronomiczna)

10%

44%

32%

10%

2%

1%

58

303

298

129

27

39

udział
organizowane w mieście imprezy kulturalne
udział
atrakcyjność przyrodniczo-krajobrazowa
Miasta
udział

7%
40
5%

35%
268
31%

35%
312
37%

15%
159
19%

3%
48
6%

5%
27
3%

212

389

184

54

6

9

25%

46%

22%

6%

1%

1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Najlepiej oceniony został aspekt atrakcyjności przyrodniczo-krajobrazowej Miasta. Wiąże się to z
postrzeganiem go jako zielone, czyste i zadbane. Ponad 50% ankietowanych oceniło dobrze lub
bardzo dobrze także rodzaj i stan miejskich zabytków oraz dostępność innych niż zabytki atrakcji
turystycznych. Pozostałe dwa elementy, tj. dostępność i jakość infrastruktury około turystycznej oraz
organizowane w mieście imprezy kulturalne oceniono średnio lub dobrze.

D. Ocena mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń rozwoju Miasta Puławy
Ostatnią część ankiety wypełnianej za pośrednictwem Internetu stanowiła ocena mocnych i słabych
stron Puław oraz zewnętrznych szans i zagrożeń jego rozwoju. Każdy ankietowany miał możliwość
wyboru do pięciu cech w każdej kategorii (mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia). Na
podstawie liczby głosów oddanych na poszczególne propozycje określono hierarchię w każdej z
kategorii.
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MOCNE STRONY
Wykres 57. Mocne strony Miasta Puławy w opinii mieszkańców
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Poniżej przedstawiono listę mocnych stron poddanych głosowaniu:
1. Liczący się w skali kraju i świata zakład przemysłu chemicznego - Grupa Azoty Zakłady
Azotowe "Puławy" S.A. - który stanowi o potencjale przemysłowym Puław, stwarza warunki
rozwoju dla mniejszych firm oraz jest marką jednoznacznie kojarzoną z Puławami w kraju i na
świecie
2. Nadwiślańskie położenie, stanowiące istotny walor przyrodniczo-krajobrazowy oraz istotnie
wpływające na rozwój turystyki w Puławach
3. Liczne zabytki, znajdujące się na terenie Miasta, w tym Zespół Parkowo-Pałacowy
Czartoryskich
4. Znaczna ilość uzbrojonych terenów dostępnych dla potencjalnych inwestorów, w tym
Puławski Park Naukowo-Technologiczny
5. Potencjał intelektualny i infrastrukturalny istniejących ośrodków naukowych, który stanowi
cenną możliwość podjęcia współpracy dla puławskich przedsiębiorców
6. Dobra komunikacja z krajem w zakresie transportu drogowego
7. Rozwinięta sieć ścieżek rowerowych i szlaków pieszych
8. Wysoki poziom atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Puławy jako jednego z głównych
ośrodków regionu
9. Dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna i sportowo-rekreacyjna
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10. Dobrze rozwinięta infrastruktura społeczna Miasta (komunikacja, media, edukacja, opieka
przedszkolna i żłobki, dostępność placówek kulturalnych, opieki zdrowotnej, ośrodków
wsparcia)
11. Rozbudowany układ komunikacyjny Miasta
12. Rozwinięta infrastruktura komunalna, będąca gwarancją dostępności i wymaganego
standardu usług komunalnych
13. Infrastruktura miejska dostosowana do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych
14. Odbywające się liczne imprezy kulturalne o charakterze co najmniej regionalnym
15. Dostępność wysokiej jakości usług kulturalnych
Do innych mocnych stron, wpisanych przez mieszkańców w części otwartej, należą:





Położenie w sąsiedztwie atrakcyjnych turystycznie ośrodków (Kazimierz Dolny, Nałęczów),
Walory estetyczne (zieleń, czystość, rewitalizacja terenów miejskich w ostatnich latach),
Bezpieczeństwo,
Dobra oferta rekreacyjna dla dzieci (place zabaw, zajęcia podczas ferii).

SŁABE STRONY
Poniżej zaprezentowano hierarchię słabych stron Miasta według mieszkańców.
Wykres 58. Słabe strony Miasta Puławy w opinii mieszkańców
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Poniżej przedstawiono listę słabych stron:
1. Wysoki poziom bezrobocia
2. Brak skutecznych systemowych rozwiązań problemów służby zdrowia
3. Niskie poczucie przywiązania do Puław i lokalnego rynku pracy osób młodych
4. Niedostatecznie rozwinięty sektor małych i średnich przedsiębiorstw
5. Niekorzystne procesy demograficzne: starzenie się społeczeństwa i wzrost udziału osób w
wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców
6. Niedostateczne powiązanie oferty edukacyjnej z lokalnym rynkiem pracy
7. Niedostateczny poziom współpracy szkół z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu
8. Niski poziom życia osób starszych
9. Nieskuteczność centralnych systemów rozwoju przedsiębiorczości
10. Zły stan lokalnej infrastruktury drogowej, w tym starej przeprawy mostowej
11. Brak systemu informacji i promocji turystycznej
12. Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców
13. Brak domu pomocy społecznej lub alternatywnych form opieki całodobowej
14. Zły stan techniczny puławskich zabytków
15. Brak dostatecznego zaplecza technicznego szkół do budowania trwałego zainteresowania
nauką
16. Brak systemowych rozwiązań wspierających budownictwo socjalne
17. Brak budownictwa socjalnego
18. Nierentowność i postępująca degradacja techniczna niektórych szkół
19. Niedostatki w zakresie infrastruktury sportowej w placówkach edukacyjnych
Wśród pozostałych słabych stron wskazanych przez mieszkańców znalazły się:


w sferze turystyki:
 Niewykorzystanie potencjału zespołu Pałacowo-Parkowego jako wizytówki Puław
(pojawiały się zarzuty, że Pałac Czartoryskich oferuje w cenie biletów tylko puste komnaty,
a Park jest zaniedbany);
 Niedogodne terminy otwarcia atrakcji turystycznych (np. niedostępność Zespołu
Pałacowego w weekendy, gdy wielu turystów dojeżdżających na weekend np. do
Kazimierza Dolnego mogłoby skorzystać z oferty);
 Niewykorzystywanie położenia w pobliżu atrakcyjnych turystycznie ośrodków;
 w sferze transportu:
 TIRy jeżdzące przez centrum miasta tranzytem;
 Słabo rozwinięta sieć MPK, brak komunikacji późnym wieczorem;
 Słaba komunikacja z innymi miastami;
 Brak komunikacji wodnej z pobliskimi miejscowościami turystycznymi jak Kazimierz czy
Janowiec;
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w sferze kultury, sportu i rekreacji:
 Słabo rozwinięte życie nocne, brak miejsc rozrywki (tylko 1 przestarzałe kino), brak bazy
gastronomicznej;
 Słaba oferta imprez kulturalnych (w tym o zasięgu ogólnopolskim);
 Brak rozrywek wodnych na Wisłą, np. brak sensownej plaży czy kąpieliska;
 w sferze edukacji:
 Brak ośrodka szkolnictwa wyższego;
 Brak możliwości rozwoju zawodowego i zainteresowań;
 Bardzo niski poziom nauczania w liceach, co przekłada się na brak szans absolwentów
naszych LO na oblegane atrakcyjne kierunki studiów.

SZANSE
Zestawienie szans w kolejności od najważniejszej do najmniej istotnej wg mieszkańców
zaprezentowano na poniższym wykresie.
Wykres 59. Szanse Miasta Puławy w opinii mieszkańców
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Lista powyższych szans przedstawia się następująco:
1. Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta poprzez rozbudowę drogi krajowej S17 i S12
oraz ukończenie budowy obwodnicy Puław
2. Realizacja znaczących inwestycji rozwojowych w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
3. Rozwój turystyki i wzrost atrakcyjności turystycznej Puław
4. Rosnąca popularność turystyki rzecznej
5. Poprawa standardów jakości dróg lokalnych (gminnych i powiatowych)
6. Możliwość pozyskania środków na rozwój obszarów miejskich
7. Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Miasta Puławy poprzez ograniczenie
składowania odpadów oraz odzysk zawartej w nich energii. Budowa instalacji termicznego
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przekształcania odpadów komunalnych z wytwarzaniem ciepła dla miejskiej sieci
ciepłowniczej.
8. Wzrost popularności Polski Wschodniej jako miejsca wakacyjnego wypoczynku
9. Możliwość międzynarodowej współpracy w zakresie rozwoju turystyki
10. Zyskująca na sile marka Województwa Lubelskiego
Wśród dodatkowych szans dla Miasta znalazły się:






Rosnąca liczba młodych ludzi powracających po zakończonej edukacji z dużych ośrodków
miejskich do Puław mająca perspektywy znalezienia pracy;
Wsparcie dla Puławskiej Szkoły Wyższej lub utworzenie nowej Szkoły Wyższej;
Współpraca szkół z firmami puławskimi;
Rozwój przedsiębiorstw opartych na wiedzy, wdrażających nowe technologie;
Planowana budowa Elektrowni Puławy;

ZAGROŻENIA
Zestawienie zagrożeń dla Miasta przedstawiono na wykresie.
Wykres 60. Zagrożenia Miasta Puławy w opinii mieszkańców
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Poniżej przedstawiono listę zagrożeń poddanych głosowaniu:
1. Odpływ młodych ludzi do innych miast oraz ośrodków akademickich
2. Problemy demograficzne: spadek liczby ludności spowodowany ujemnym saldem migracji i
pogłębiającym się ujemnym przyrostem naturalnym
3. Niska atrakcyjność inwestycyjna regionu lubelskiego
4. Pogarszający się stan żeglowności Wisły
5. Zamknięcie bądź okresowe wstrzymanie ruchu na starej przeprawie mostowej - Moście im.
Ignacego Mościckiego - co okresowo przyczyni się do pogorszenia dostępności
komunikacyjnej Miasta
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6. Bliskie położenie innych, atrakcyjniejszych ośrodków turystycznych, jak np. Nałęczów, czy
Kazimierz Dolny
7. Utrudniony dostęp do niektórych obiektów użyteczności publicznej dla osób z ograniczeniami
ruchowymi
8. Zagrożenie powodziowe
Wśród dodatkowych zagrożeń wskazanych przez mieszkańców pojawiły się:





Pogorszenie sytuacji ekonomicznej Grupy Azoty i Zakładów Azotowych Puławy;
Brak posiadania alternatywy dla Zakładów Azotowych;
Zagrożenia chemiczne oraz zła opinia na temat czystości powietrza w Puławach;
Zła sytuacja puławskiego SP ZOZu.

2. Maturzyści
Ludzie młodzi stanowią bardzo ważną grupę mieszkańców. Wielu młodych ludzi decyduje się bowiem
na „ucieczkę” z miasta do większego ośrodka, gdzie pozostają, pracują i zakładają rodziny. Rodzi to
dla społeczności lokalnej poważne problemy demograficzne. Miasto Puławy staje się miastem ludzi
starszych – emerytów i rencistów – potencjalnych korzystających z pomocy społecznej. Chcąc poznać
przyczyny takiego stanu rzeczy o opinię zapytano tegorocznych maturzystów, którzy stoją przed
wyborem dalszej drogi życiowej.
W badaniu tym wzięło udział 242 uczniów klas maturalnych puławskich szkół:


Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie,



Zespołu Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej,



II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji
Narodowej,



III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Franciszka
Dionizego Kniaźnina,



I Katolickiego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego.

Ankieta składała się z dwóch części. W pierwszej z nich uczniowie oceniali ogólną jakość oferty
edukacyjnej w Puławach. Druga część poświęcona została ich przyszłości oraz dalszym perspektywom
rozwoju.
W pierwszej części ankiety uczniowie oceniali poziom wyposażenia puławskich szkół w sprzęty,
pomoce dydaktyczne i naukowe oraz dodatkową ofertę edukacyjną w postaci zajęć pozalekcyjnych.
Większość uczniów biorących udział w badaniu poziom wyposażenia szkół w różnego rodzaju pomoce
i sprzęty ocenia dobrze lub bardzo dobrze. Zdaniem prawie 40% respondentów wskazało odpowiedź
„średnio”. Tylko 7% ankietowanych ocenia go źle lub bardzo źle. Szczegółowe wyniki przedstawione
zostały na poniższym wykresie.
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Wykres 61. Ocena poziomu wyposażenia puławskich szkół w sprzęty, pomoce dydaktyczne i naukowe

Jak ocenia Pan/Pani poziom wyposażenia
puławskich szkół w sprzęt komputerowy,
pomoce dydaktyczne i naukowe?
Bardzo źle
5

Bardzo dobrze
20

Źle
13

Średnio
91
Dobrze
113

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Spośród ankietowanych uczniów 100 osób (41%) brało udział w dodatkowych zajęciach.
107 maturzystów (44%) stwierdziło, że nie mieli na to czasu. Dla 35 osób (15%) natomiast oferta
dodatkowa nie była atrakcyjna.
Najwięcej uczniów korzystało z dodatkowych zajęć matematycznych. Na drugim miejscu znalazły się
zajęcia sportowe. Nieco mniej osób uczęszczało na dodatkowe fakultety przygotowujące do matury.
Szczegółowe zestawienie przedstawione zostało na poniższym wykresie.
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Wykres 62. Liczba ankietowanych uczniów korzystających z poszczególnych zajęć pozalekcyjnych
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Większość respondentów, która korzystała z dodatkowej oferty edukacyjnej stwierdziła, że zajęcia
spełniły ich oczekiwania. Tylko 7 osób wskazało odpowiedź „raczej nie” na pytanie czy jakość tej
dodatkowej oferty była dla nich satysfakcjonująca.
Ogólna ocena jakości oferty edukacyjnej w Puławach na poziomie ponadgimnazjalnym jest dobra, na
co wskazują odpowiedzi w ostatnim pytaniu w tej części ankiety. Zdecydowana większość
respondentów poleciłaby Puławy jako miejsce nauki na poziomie ponadgimnazjalnym.
Wykres 63. Ogólna ocena jakości ponadgimnazjalnej oferty edukacyjnej w Puławach

Czy poleciłby/poleciłaby Pan/Pani Puławy jako
miejsce nauki na poziomie ponadgimnzajalnym?
Zdecydowanie nie
3
Raczej nie
29

Zdecydowanie tak
41

Raczej tak
169

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Druga część ankiety dedykowanej maturzystom odnosiła się do ich planów na przyszłość oraz oceny
dalszych perspektyw rozwoju.
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Większość badanych ocenia słabo swoje szanse na znalezienie pracy po ukończeniu tego etapu
edukacji, dlatego też zamierzają oni podjąć dalszą naukę. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że
najwięcej respondentów uczęszczało do szkół ogólnokształcących, które nie umożliwiają zdobycia
zawodu. Niezwykle istotny jest fakt, że co trzecia osoba twierdzi, że ma duże szanse na znalezienie
pracy zgodnej z jej wykształceniem, ale poza Puławami. Jest to ponad trzy razy więcej niż liczba osób,
które oceniają wysoko swoje szanse na lokalnym rynku pracy.
Wykres 64. Ocena szans na rynku pracy po ukończeniu edukacji w Puławach

Jak ocenia Pan/Pani swoje szanse na rynku pracy po ukończeniu
edukacji w Puławach?
Mam duże szanse na znalezienie pracy
zgodnej z moim wykształceniem w
Puławach. Profil mojego wykształcenia
odpowiada zapotrzebowaniu na rynku
lokalnym.

23

139

80

Mam duże szanse na znalezienie pracy
zgodnej z moim wykształceniem, ale poza
Miastem. Lokalny rynek pracy jest
przesycony/ nie ma zapotrzebowania na
specjalistów w mojej dziedzinie.
Mam raczej niewielkie szanse na
znalezienie pracy zgodnej z moim
wykształceniem zarówno w Mieście, jak i
poza nim, dlatego podejmę dalszą naukę na
studiach wyższych/w studium policealnym.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Rozkład odpowiedzi na to pytanie skłania do postawienia tezy, że większość tegorocznych puławskich
maturzystów zdecyduje się na opuszczenie miasta. Potwierdza to rozkład odpowiedzi na kolejne
pytanie. Został on przedstawiony na poniższym wykresie.
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Wykres 65. Rozkład odpowiedzi na pytanie o plany na przyszłość

Czy wiąże Pan/Pani swoją przyszłość z Miastem Puławy?
Tak, zamierzam tu
studiować; 7
Nie wiem; 46

Tak, zamierzam tu Tak, zamierzam tu
powrócić po
pozostać i
ukończeniu studiów; pracować lub
20
założyć własną
działalność
gospodarczą; 23

Nie, zamierzam
studiować w innym
mieście i w nim
pozostać; 95

Nie, zamierzam
wyjechać z Puław do
innego miasta, gdzie
podejmę pracę lub
założę własną
działalność
gospodarczą; 51

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Aż sześć na dziesięć osób w ogóle nie wiąże swojej przyszłości z Puławami. Większość z nich zamierza
wyjechać do innego miasta, aby w nim studiować. Nie planują oni jednak powrotu do Puław. Tylko co
piąty ankietowany swoje przyszłe plany w jakikolwiek sposób związał z Miastem. Część z tej grupy
planuje tu powrócić po ukończeniu studiów w innym miejscu, a część od razu podejmie tu pracę bądź
założy własną działalność gospodarczą. Tylko siedem osób zamierza w Puławach studiować. Również
prawie 20% respondentów nie wie jeszcze jakie są ich przyszłe plany.
Na pytanie dlaczego młodzi ludzie nie wiążą swojej przyszłości z Miastem Puławy, większość
wskazywała na brak pracy, niewielkie perspektywy rozwoju w porównaniu z większymi ośrodkami
oraz brak atrakcyjnej oferty szkolnictwa wyższego. Część respondentów kieruje się chęcią zmiany
miejsca zamieszkania oraz możliwością usamodzielnienia się. Niektórzy wskazywali także na słabo
rozwinięte zaplecze kulturowe oraz na niewielką ilość atrakcji kulturalnych. Problemem są dla nich
także niskie zarobki.
Osoby niezdecydowane wskazywały przyczyny, które mogłyby sprawić, że zdecydują się na
pozostanie w Puławach. Wśród nich najczęściej pojawiającymi się odpowiedziami były:


praca,



możliwości rozwoju,



wysokie zarobki.

Wśród pozytywnych aspektów zamieszkania w Puławach, dla których część ankietowanych zdecyduje
się tu pozostać lub powrócić po ukończeniu studiów w innym mieście, wskazywano na czystość i
ogólną estetykę przestrzeni miejskiej oraz znaczną ilość terenów zielonych. Niektórzy ponadto
określili miasto jako szybko rozwijające się i dające perspektywy rozwoju.
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3. Przedsiębiorcy
Ostatnią grupę poddaną badaniu stanowili puławscy przedsiębiorcy. Jest to grupa również bardzo
ważna, bowiem to osoby prowadzące działalność gospodarczą niejako „decydują” o poziomie
rozwoju gospodarczego miasta oraz o zatrudnieniu. Badanie wśród nich zostało przeprowadzone
drogą internetową.
Na pytania dotyczące rodzaju działalności gospodarczej, wielkości przedsiębiorstwa oraz okresu
prowadzenia działalności odpowiedziało łącznie 32 przedsiębiorców. W poniższych tabelach
zaprezentowano podsumowanie odpowiedzi na ww. zagadnienia.
Tabela 60. Struktura ankietowanych przedsiębiorców ze względu na rodzaj głównej prowadzonej działalności

Rodzaj głównej prowadzonej/planowanej
działalności
Usługowa
Produkcyjna
Handlowa
Inna
Razem

Liczba
odpowiedzi

Udział

21
2
4
5
32

66%
6%
13%
16%
100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

W strukturze rodzajowej działalności gospodarczej dominuje działalność usługowa, którą prowadzi aż
2/3 respondentów. Jedynie dwóch respondentów prowadzi działalność produkcyjną. W ramach
działalności zdefiniowanej jako „inna” wskazywano działalność produkcyjno-usługową,
okołobiznesową oraz działalność biura podróży, co tylko podkreśla dominację branży usługowej
wśród respondentów ankiety.
Tabela 61. Struktura ankietowanych przedsiębiorców ze względu na wielkość przedsiębiorstwa

Wielkość przedsiębiorstwa (zatrudnienie)
Mikro (0-9 osób)
Małe (10-49 osób)
Średnie (50-249 osób)
Duże (250 i więcej osób)
Nie dotyczy
Razem

Liczba
odpowiedzi

Udział

27
4
0
0
1
32

84%
13%
0%
0%
3%
100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

W badaniu wzięli udział jedynie przedsiębiorcy z kategorii „mikro” i małe”, zatrudniający nie więcej
niż 49 osób, przy czym aż 84% stanowili mikro-przedsiębiorcy, zatrudniający nie więcej niż 9
pracowników.
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Tabela 62. Struktura ankietowanych przedsiębiorców ze względu na okres prowadzenia działalności

Okres prowadzenia działalności
Do 2 lat
2-5 lat
6-10 lat
11-20 lat
21 lat i więcej
Działalność planowana
Razem

Liczba
odpowiedzi

Udział

7
7
7
6
5
0
32

22%
22%
22%
19%
16%
0%
100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Wśród respondentów były firmy o bardzo różnym stażu rynkowym. Łatwo zauważyć, że przeważają
podmioty stosunkowo młode – około 2/3 firm działa na rynku nie dłużej niż 10 lat.
Kolejne zagadnienie dotyczyło postrzegania przez respondentów perspektyw rozwoju na terenie
Puław. Wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 63. Ocena możliwości rozwoju przedsiębiorstw na terenie Puław

Jak ocenia Pan/Pani możliwości rozwoju
swojego przedsiębiorstwa na terenie Puław?
Bardzo dobrze, widzę duże perspektywy rozwoju
mojej firmy
Raczej dobrze
Średnio
Raczej źle
Bardzo źle
Bardzo źle, rozważam możliwość przeniesienia
działalności w inne miejsce bądź jej likwidację
Razem

Liczba
odpowiedzi

Udział

1

4%

2
11
5
3

8%
42%
19%
12%

4

15%

26

100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Do ww. zagadnienia ustosunkowało się 26 respondentów. Z odpowiedzi wynika, że niewielu
przedsiębiorców widzi możliwości rozwoju działalności na terenie miasta Puławy, natomiast 42%
respondentów ocenia je jako średnie. Niemal połowa respondentów wskazała, że możliwości rozwoju
przedsiębiorstwa w Puławach są złe.
W dalszej kolejności poddano ocenie podejście puławskich przedsiębiorców do zwiększania
zatrudnienia. Wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tabela 64. Ocena możliwości zwiększenia zatrudnienia wśród puławskich przedsiębiorców

Czy zamierza Pan/Pani zatrudnić pracowników
Liczba
do swojej firmy?
odpowiedzi
Tak, przeprowadzam/przygotowuję się do
przeprowadzenia rekrutacji na wakujące
1
stanowisko/a
Tak, ale napotykam problem z dostępnością
odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej.
Kwalifikacje dostępnych na rynku zasobów
17
kadrowych nie odpowiadają moim potrzebom/
oczekiwaniom
Nie, nie mam takiej potrzeby
8
Razem
26

Udział
4%

65%

31%
100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Na pytanie dotyczące zamiaru zwiększania zatrudnienia odpowiedziało 26 respondentów, przy czym
aż 17 z nich wskazało, że ma zamiar zatrudnić pracowników, ale napotyka problemy z dostępnością
odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej. Gotowość puławskich firm do zwiększania zatrudnienia
należy postrzegać jako bardzo dobry sygnał, szczególnie w kontekście słabych ocen możliwości
rozwojowych. Niemniej jednak niepokojąca jest opinia na temat zasobów kadrowych, których
kwalifikacje, zdaniem większości respondentów, nie odpowiadają ich oczekiwaniom. Pojawia się
zatem pytanie, na ile puławski system edukacji i szkolnictwa jest dostosowany do potrzeb lokalnego
rynku pracy oraz w jaki sposób można wpłynąć na poprawę sytuacji.
W dalszej kolejności ocenie poddano kilka zagadnień aspektów dotyczących możliwości rozwoju
przedsiębiorczości w Mieście Puławy:


dostęp do miejsc na prowadzenie działalności gospodarczej (czy jest ich wystarczająca ilość?
jaka jest ich lokalizacja?),



możliwości pozyskania wsparcia finansowego na rozpoczęcie i/lub rozwój działalności,



możliwość lokowania inwestycji na terenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego,



dostęp do instytucji otoczenia biznesu,



dostępność wykwalifikowanych pracowników,



różnorodność kwalifikacji pracowników,



dostępność specjalistów.

Do ww. aspektów ustosunkowało się 26 przedsiębiorców. Wyniki tej oceny przedstawiono w
poniższych tabelach.
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Tabela 65. Ocena możliwości rozwoju przedsiębiorczości w Mieście Puławy – aspekt dostępności miejsc na
prowadzenie działalności gospodarczej

Jak ocenia Pan/Pani możliwości rozwoju przedsiębiorczości w Mieście Puławy?
dostęp do miejsc na prowadzenie działalności
Liczba
gospodarczej (czy jest ich wystarczająca ilośćodpowiedzi
jaka jest ich lokalizacja)
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Słabo
Żle
Nie mam zdania

1
11
9
3
2
0
26

Razem

Udział
4%
42%
35%
12%
8%
0%
100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Dostęp do miejsc na prowadzenia działalności gospodarczej większość respondentów ocenia jako
dobry lub średni (77%). Odsetek oceniających aspekt dostępności do miejsc na prowadzenia
działalności słabo lub źle wynosi 20%.
Tabela 66. Ocena możliwości rozwoju przedsiębiorczości w Mieście Puławy – aspekt możliwości pozyskania
wsparcia finansowego na rozpoczęcie i/lub rozwój działalności

Jak ocenia Pan/Pani możliwości rozwoju przedsiębiorczości w Mieście Puławy?
możliwości pozyskania wsparcia finansowego
na rozpoczęcie i/lub rozwój działalności
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Słabo
Żle
Nie mam zdania
Razem

Liczba
odpowiedzi

Udział

1
2
5
8
10
0
26

4%
8%
19%
31%
38%
0%
100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Możliwości pozyskania wsparcia finansowego na rozpoczęcie i/lub rozwój działalności są oceniane
negatywnie – prawie 70% procent badanych twierdzi, że możliwości te są złe, lub co najwyżej słabe.
Takie wyniki mogą sugerować ugruntowane zapotrzebowanie większości przedsiębiorców głównie na
bezzwrotne dotacje na działalność.
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Tabela 67. Ocena możliwości rozwoju przedsiębiorczości w Mieście Puławy – aspekt możliwości lokowania
inwestycji na terenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Jak ocenia Pan/Pani możliwości rozwoju przedsiębiorczości w Mieście Puławy?
możliwość lokowania inwestycji na terenie
Puławskiego Parku NaukowoTechnologicznego
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Słabo
Żle
Nie mam zdania
Razem

Liczba
odpowiedzi

Udział

0
2
6
4
7
7
26

0%
8%
23%
15%
27%
27%
100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Wyniki oceny możliwości lokowania inwestycji na terenie Puławskiego Parku NaukowoTechnologicznego wskazują, że ponad 1/4 respondentów nie ma zdania na temat tej możliwości, co
może sugerować albo nieświadomość wśród puławskich podmiotów, albo rzeczywisty brak
zainteresowania lokowaniem inwestycji w Parku.
Tabela 68. Ocena możliwości rozwoju przedsiębiorczości w Mieście Puławy – aspekt dostępu do instytucji
otoczenia biznesu

Jak ocenia Pan/Pani możliwości rozwoju przedsiębiorczości w Mieście Puławy?
dostęp do instytucji otoczenia biznesu
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Słabo
Żle
Nie mam zdania
Razem

Liczba
odpowiedzi

Udział

0
2
5
12
5
2
26

0%
8%
19%
46%
19%
8%
100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Dostęp do instytucji otoczenia biznesu niemal połowa respondentów oceniła słabo. Reszta
respondentów oceniała ten aspekt głównie średnio, albo źle.
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Tabela 69. Ocena możliwości rozwoju przedsiębiorczości w Mieście Puławy – aspekt dostępności
wykwalifikowanych pracowników

Jak ocenia Pan/Pani możliwości rozwoju przedsiębiorczości w Mieście Puławy?
dostępność wykwalifikowanych pracowników
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Słabo
Żle
Nie mam zdania
Razem

Liczba
odpowiedzi

Udział

1
3
5
13
4
0
26

4%
12%
19%
50%
15%
0%
100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Dostęp do wykwalifikowanych pracowników został również słabo oceniony wśród uczestników
badania. Dokładnie połowa wskazała na słabą dostępność wykwalifikowanych pracowników,
pozostali oceniali ten aspekt głównie średnio i źle, natomiast jedynie 4 przedsiębiorców dało oceny
„dobrze” i „bardzo dobrze”.
Tabela 70. Ocena możliwości rozwoju przedsiębiorczości w Mieście Puławy – aspekt różnorodności
kwalifikacji pracowników

Jak ocenia Pan/Pani możliwości rozwoju przedsiębiorczości w Mieście Puławy?
różnorodność kwalifikacji pracowników
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Słabo
Żle
Nie mam zdania
Razem

Liczba
odpowiedzi

Udział

1
5
6
9
2
3
26

4%
19%
23%
35%
8%
12%
100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Kolejny aspekt „różnorodność kwalifikacji pracowników” został oceniony przez ponad 1/3
przedsiębiorców słabo. Niemniej jednak większość pozostałych respondentów (42%) oceniła
różnorodność kwalifikacji pracowniczych średnio lub dobrze.
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Tabela 71. Ocena możliwości rozwoju przedsiębiorczości w Mieście Puławy – aspekt dostępności specjalistów

Jak ocenia Pan/Pani możliwości rozwoju przedsiębiorczości w Mieście Puławy?
dostępność specjalistów
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Słabo
Żle
Nie mam zdania
Razem

Liczba
odpowiedzi

Udział

0
3
9
8
5
1
26

0%
12%
35%
31%
19%
4%
100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Aspekt „dostępności specjalistów” ściśle wiąże się z dostępnością wykwalifikowanych pracowników,
niemniej został nieco lepiej oceniony przez przedsiębiorców, których ponad 1/3 zaznaczyła
odpowiedź „średnio”.
Ponadto przedsiębiorcy w odpowiedzi na pytanie „Jak ocenia Pan/Pani możliwości rozwoju
przedsiębiorczości w Mieście Puławy?” zasygnalizowali w ramach kategorii „inne” dodatkowe
spostrzeżenia:
Należy rozwinąć powiązania komunikacyjne Puław z ościennymi miejscowościami
Urząd Miasta powinien zaangażować się w kreowanie pozytywnego wizerunku dla rozwoju przedsiębiorczości
Zdecydowanie zbyt dużo biurokracji, utrudnienia na każdym kroku
Problem z pozyskiwaniem wsparcia finansowego

Następnie ocenie
przedsiębiorczości:

poddano

kilka

zagadnień

mogących

ograniczać

możliwości

rozwoju



brak środków na rozpoczęcie działalności,



brak miejsc do prowadzenia działalności,



brak wykwalifikowanej, doświadczonej kadry pracowniczej,



niedostateczny system zachęt ze strony władz Miasta dla nowych inwestorów (niewielkie ulgi
dla rozpoczynających działalność lub ich brak),



słabo rozwinięte powiązania komunikacyjne,



wysokie koszty zatrudnienia,



inne (proszę wskazać jakie).

Do ww. aspektów ustosunkowało się 25 przedsiębiorców. Wyniki tej oceny przedstawiono w
poniższych tabelach.
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Tabela 72. Ocena znaczenia czynników ograniczających rozwój przedsiębiorczości w Puławach – brak
środków na rozpoczęcie działalności

Co Pana/Pani zdaniem ogranicza możliwości rozwoju przedsiębiorczości?
brak środków na rozpoczęcie działalności
Kluczowe
Duże
Średnie
Niewielkie
Żadne
Nie mam zdania
Razem

Liczba
odpowiedzi
7
14
1
1
2
0
25

Udział
28%
56%
4%
4%
8%
0%
100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Brak środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej większość przedsiębiorców określiła jako
mający duże, a nawet kluczowe znaczenie w kontekście ograniczania możliwości rozwoju
przedsiębiorczości. Jedynie 2 przedsiębiorców odpowiedziało, że brak środków nie ma żadnego
wpływu na ograniczanie przedsiębiorczości.
Tabela 73. Ocena znaczenia czynników ograniczających rozwój przedsiębiorczości w Puławach – brak miejsc
do prowadzenia działalności

Co Pana/Pani zdaniem ogranicza możliwości rozwoju przedsiębiorczości?
brak miejsc do prowadzenia działalności
Kluczowe
Duże
Średnie
Niewielkie
Żadne
Nie mam zdania
Razem

Liczba
odpowiedzi
1
5
9
5
5
0
25

Udział
4%
20%
36%
20%
20%
0%
100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Kolejnym zasygnalizowanym potencjalnym ograniczeniem był brak miejsc do prowadzenia
działalności, jednak ponad 1/3 uczestników badania określiła je jako średnie. Pozostałe odpowiedzi
były zróżnicowane: 2/5 uczestników odpowiedziało, że brak miejsc do prowadzenia działalności ma
niewielkie znaczenie, bądź nie ma żadnego znaczenia dla rozwoju przedsiębiorczości, ale z kolei 1/5
pozostałych przedsiębiorców uznała, że ma to duże znaczenie.
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Tabela 74. Ocena znaczenia czynników ograniczających rozwój przedsiębiorczości w Puławach – brak
wykwalifikowanej, doświadczonej kadry pracowniczej

Co Pana/Pani zdaniem ogranicza możliwości rozwoju przedsiębiorczości?
brak wykwalifikowanej, doświadczonej kadry
pracowniczej
Kluczowe
Duże
Średnie
Niewielkie
Żadne
Nie mam zdania
Razem

Liczba
odpowiedzi
3
9
8
2
2
1
25

Udział
12%
36%
32%
8%
8%
4%
100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

W części niniejszego badania poświęconej ocenie możliwości rozwoju przedsiębiorczości w Puławach,
aspekt dostępu do wykwalifikowanych pracowników został oceniony dość słabo (połowa wskazała na
słabą dostępność wykwalifikowanych pracowników). Brak wykwalifikowanej, doświadczonej kadry
pracowniczej został przez większość respondentów uznany za mający duży lub średni wpływ na
ograniczanie przedsiębiorczości. Niewielka część przedsiębiorców (12%) uznała, że brak
wykwalifikowanej kadry w sposób kluczowy ogranicza możliwości rozwoju przedsiębiorczości.
Tabela 75. Ocena znaczenia czynników ograniczających rozwój przedsiębiorczości w Puławach –
niedostateczny system zachęt ze strony władz Miasta dla nowych inwestorów

Co Pana/Pani zdaniem ogranicza możliwości rozwoju przedsiębiorczości?
niedostateczny system zachęt ze strony władz
Liczba
Miasta dla nowych inwestorów (niewielkie ulgi
odpowiedzi
dla rozpoczynających działalność lub ich brak)
Kluczowe
Duże
Średnie
Niewielkie
Żadne
Nie mam zdania

10
7
6
0
2
0
25

Razem

Udział
40%
28%
24%
0%
8%
0%
100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

W sposób wyraźny uczestnicy badania wskazali, że kluczowym ograniczeniem dla rozwoju
przedsiębiorczości jest niedostateczny system zachęt ze strony władz miasta dla nowych inwestorów
(40% uczestników). Większość pozostałych respondentów wskazywała, że wpływ niedostatecznego
systemu zachęt na ograniczanie przedsiębiorczości jest „duży” i średni” (52%).
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Tabela 76. Ocena znaczenia czynników ograniczających rozwój przedsiębiorczości w Puławach – słabo
rozwinięte powiązania komunikacyjne

Co Pana/Pani zdaniem ogranicza możliwości rozwoju przedsiębiorczości?
słabo rozwinięte powiązania komunikacyjne
Kluczowe
Duże
Średnie
Niewielkie
Żadne
Nie mam zdania
Razem

Liczba
odpowiedzi
0
3
10
9
1
2
25

Udział
0%
12%
40%
36%
4%
8%
100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Zdecydowana większość przedsiębiorców (ponad 3/4) oceniała aspekt „słabo rozwinięte powiązania
komunikacyjne” jako mający średnie lub niewielkie znaczenie w kontekście blokowania rozwoju
przedsiębiorczości. Należy przypuszczać, że jest to związane z faktycznym dobrym stanem
infrastruktury drogowej na terenie miasta, będącym efektem dużej aktywności inwestycyjnej miasta
w ostatnich latach.
Tabela 77. Ocena znaczenia czynników ograniczających rozwój przedsiębiorczości w Puławach – wysokie
koszty zatrudnienia

Co Pana/Pani zdaniem ogranicza możliwości rozwoju przedsiębiorczości?
Liczba
odpowiedzi
16
5
1
2
1
0
25

wysokie koszty zatrudnienia
Kluczowe
Duże
Średnie
Niewielkie
Żadne
Nie mam zdania
Razem

Udział
64%
20%
4%
8%
4%
0%
100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

Wysokie koszty zatrudnienia dla 64% respondentów stanowią kluczowe ograniczenie możliwości
rozwoju przedsiębiorczości, natomiast dla 20% respondentów jest to duże ograniczenie. Należy
podkreślić, że wysokie koszty zatrudnienia wynikają przede wszystkim z ogólnokrajowych regulacji
prawnych, na które władze miejskie nie mają zbyt dużego wpływu.
Na zakończenie badania przedsiębiorcy w odpowiedzi na pytanie „Co Pana/Pani zdaniem ogranicza
możliwości rozwoju przedsiębiorczości?” zasygnalizowali w ramach kategorii „inne” dodatkowe
spostrzeżenia. Najistotniejsze z nich przedstawiono w poniższym zestawieniu:
Mały rynek zbytu
Brak świadomości potencjalnych klientów o dostępie do bardziej zaawansowanych usług na terenie miasta
Brak wsparcia dla firm dłużej działających na terenie miasta (np. brak stymulacji podatkowej)
Ingerencja miasta w konkurencyjność (np. tworzenie przez miasto własnych podmiotów, finansowanie z budżetu
podmiotów, które powinny działać jako podmioty prywatne)
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Wizja rozwoju Miasta. Cele i zadania Strategii
1. Wizja rozwoju Miasta
Wizja rozwoju miasta stanowi jego idealny obraz w przyszłości. To określenie miasta naszych
oczekiwań, pragnień i ambicji. Jest to pożądany stan, do jakiego samorząd, poprzez podejmowanie
konkretnych działań realizujących określone cele, dąży.
Wizja rozwoju Miasta Puławy określona została w sposób następujący:

Puławy to atrakcyjny subregionalny ośrodek miejski województwa
lubelskiego,
to znaczący w regionie i w kraju ośrodek rozwoju gospodarki i nauki,
obszar wysokiej jakości życia, wykorzystujący walory środowiska
naturalnego;
to miasto przyjazne dla mieszkańców, turystów i przedsiębiorców,
miasto wspierania inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości.

Puławy to miejsce, w którym warto zamieszkać, uczyć się i
pracować;
miejsce, które warto odwiedzić i do niego powracać.
2. Cele i zadania strategiczne
Wizja ta realizowana będzie poprzez trzy cele strategiczne, stanowiące główne osie niniejszej
Strategii. W ich ramach wyznaczono natomiast cele pośrednie, które osiągane będą dzięki realizacji
poszczególnych zadań. Strukturę drzewa celów Strategii zawiera załącznik 2.
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CEL STRATEGICZNY NR I. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO MIASTA
Miasto Puławy posiada znaczny potencjał rozwojowy. Jego wykorzystanie, a w konsekwencji poziom
rozwoju Miasta powiązane jest w znacznym stopniu z rozwojem regionu lubelskiego i subregionu
puławskiego, w tym obszaru funkcjonalnego Puław. Oznacza to, że o dynamice procesów
rozwojowych decydować będzie w znacznej mierze integracja działań podejmowanych przez władze
województwa, powiatu i Miasta. Dlatego też, dla osiągnięcia przyjętej wizji rozwoju Puław niezwykle
istotne będzie rozwijanie jego ponadlokalnych funkcji, w szczególności w obszarze kształtowania
przestrzeni Miasta, infrastruktury komunikacyjnej, ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego.
Priorytet ten zgodny jest z celami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego oraz Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego. Wzmocnienie potencjału
rozwojowego Puław jest zatem działaniem wspierającym realizację Strategii Rozwoju
Województwa Lubelskiego.
Osiągnięciu tego celu służyć będą inwestycje infrastrukturalne połączone z ochroną środowiska i
dziedzictwa kulturowego. Kluczowe znaczenie dla wzmocnienia potencjału rozwojowego Miasta w
sferze infrastruktury o zasięgu ponadlokalnym ma rozwój współpracy z sąsiednimi gminami,
szczególnie w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Jej efektem powinno być podejmowanie
wspólnych działań na rzecz rozwoju subregionu.
Działaniom tym towarzyszyć powinna właściwa promocja walorów miasta. Konieczne zatem będzie
podejmowanie działań mających na celu dotarcie do jak najszerszej grupy adresatów z informacjami
o Puławach, ich zasobach i możliwościach oraz budowanie wizerunku Miasta jako miejsca
przyjaznego do inwestowania, pracy i zamieszkania. Przekaz taki trafiać powinien przede wszystkim
do osób pochodzących z Puław, co pozwoli powstrzymywać niekorzystne trendy migracyjne.
Zgodnie z przedstawionymi założeniami, realizacja celu strategicznego „Wzmocnienie potencjału
rozwojowego Miasta” odbywać się będzie poprzez następujące cele pośrednie:
 Kształtowanie przestrzeni Miasta służące wszechstronnemu rozwojowi,
 Poprawa dostępności komunikacyjnej,
 Ochrona środowiska,
 Ochrona dziedzictwa kulturowego,
 Rozwój powiązań zewnętrznych i promocja Miasta.
Należy podkreślić, że działania objęte tym celem strategicznym, w znacznym zakresie wykraczają
poza kompetencje samorządu miejskiego. Ze względu jednak na ich rangę i wagę dla rozwoju Puław,
uznano za celowe, by władze Miasta były inicjatorem i koordynatorem oraz organem wspierającym
zaplanowanych przedsięwzięć.

Cel pośredni I.1. Kształtowanie przestrzeni Miasta służące wszechstronnemu
rozwojowi
Potencjał rozwojowy Miasta w znacznej mierze zależy od czynników przestrzennych. Jednym z
głównych celów, jakie stawia przed sobą Miasto Puławy jest zatem funkcjonalne i racjonalne
kształtowanie przestrzeni miejskiej. Istotne jest w tym aspekcie podejmowanie działań, które służyć
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będą tworzeniu warunków do rozwoju różnych form budownictwa, w tym przede wszystkim
budownictwa mieszkaniowego, zachowując jednocześnie wysoką jakość estetyki przestrzeni
miejskiej.
Zakłada się kształtowanie polityki przestrzennej poprzez opracowanie dokumentów planistycznych, w
szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zapewniając tym samym
coraz większy stopień pokrycia planami obszaru miasta.
Niezwykle ważne będzie również kontynuowanie działań na rzecz funkcjonalnego zagospodarowania
centrum Puław oraz rewitalizacji tkanki miejskiej. Działania te sprzyjać będą umacnianiu wizerunku
Miasta jako miejsca estetycznego, przyjaznego mieszkańcom i gościom.
Zadania strategiczne realizowane w ramach tego celu przedstawione zostały na schemacie.

I.1.1. Kontynuacja działań na rzecz racjonalnego kształtowania przestrzeni Miasta
Miasto Puławy stawia sobie za cel zapewnienie funkcjonalnego i racjonalnego zarządzania
przestrzenią, w której funkcjonuje cała wspólnota samorządowa. Władze Miasta wraz z
mieszkańcami powinny dokładać starań o utrzymywanie wysokich standardów w odniesieniu do
takich kwestii jak zarządzanie zagospodarowaniem przestrzennym czy utrzymanie estetyki.
Podstawą planowania przestrzennego w Mieście są miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego. W sposób bezpośredni wyrażają one decyzje wspólnoty samorządowej o
przeznaczeniu poszczególnych terenów, wprowadzając bezpieczeństwo prawne w odniesieniu do
obrotu i zagospodarowywania nieruchomości.
Zadaniem o charakterze strategicznym jest opracowywanie wysokiej jakości miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego i sukcesywne zapewnianie coraz większego pokrycia planami
terenów Miasta. Samorząd odpowiada za stałe monitorowanie trafności istniejących planów oraz
uzupełnianie pokrycia nimi tych obszarów miasta, które z uwagi na długoterminowe i zrównoważone
interesy całej wspólnoty samorządowej wymagają objęcia takim dokumentem.
W opracowywanych planach szczególną uwagę należy zwrócić na:
 odbudowę przestrzeni publicznej decydującej o percepcji przestrzeni miasta, w tym
wspieranie procesu tworzenia centrum administracyjno-usługowego wokół zbiegu ulic
Centralnej, Piłsudskiego, Lubelskiej i Alei Partyzantów,
 wyznaczanie terenów pod inwestycje gospodarcze stymulujące rozwój miasta,
 zapewnienie estetycznego, spójnego z otoczeniem i funkcjonalnego uzupełniania
zagospodarowania przestrzeni miejskiej przez nowe inwestycje,
 rehabilitację istniejącego zagospodarowania lub wprowadzenia nowego o wysokich
standardach na zdegradowanych terenach poprzemysłowych,
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 wykorzystanie rekreacyjno-turystyczne położenia miasta nad rzeką Wisłą,
 ograniczanie ryzyk związanych z lokalizowaniem inwestycji budowlanych w strefach
zagrożonych powodzią,
 wykorzystanie walorów przyrodniczych miasta, w tym uroków wąwozów Kazimierskiego
Parku Krajobrazowego, dla rozwoju turystyki.
Szczególne znaczenie w zakresie zagospodarowania przestrzeni Puław zyskuje sukcesywne
udostępnianie terenów pod zabudowę, w szczególności mieszkaniową. Przy przeznaczaniu
obszarów pod zabudowę samorząd powinien rozważnie godzić ze sobą interesy inwestorów oraz
innych interesariuszy. Z jednej strony należy bowiem wspierać inicjatywy osób prywatnych i
inwestorów indywidualnych, z drugiej jednak ochrony wymagają takie zjawiska ważne dla całej
wspólnoty jak: potrzeba zachowania spójności funkcjonalnej i estetycznej nowych obiektów z
otoczeniem przyrodniczym i istniejącą zabudową, bezpieczeństwo budowlane, w tym konieczność
ograniczenia budownictwa na terenach zalewowych, potrzeba ograniczenia ryzyka nieracjonalnego
wydatkowania środków publicznych potrzebnych na uzbrajanie terenów w sytuacji zbytniego
rozproszenia nowej zabudowy. W tym kontekście udostępnianie nowych terenów pod zabudowę
powinno postępować etapami – wraz z zapełnianiem się istniejących osiedli.
W kontekście położenia Puław nad Wisłą szczególnym zadaniem dla Miasta jest utrzymanie
bezpiecznego wykorzystania terenów zagrożonych zalewaniem. Jego realizacja powinna wyrażać się
w ograniczeniu możliwości trwałej zabudowy na tych terenach, edukacji o zagrożeniach oraz takim
przeznaczaniu terenów objętych zagrożeniem, by minimalizować skutki zjawisk powodziowych.
Zadaniem o niezmiennie dużym znaczeniu dla Puław jest utrzymanie i rozwój terenów zielonych w
granicach Miasta. Dzięki stałej dbałości o tereny zielone: parki, skwery, zieleńce, rabaty kwiatowe –
możliwe jest utrzymanie wizerunku miasta jako miejsca pięknego i przyjaznego mieszkańcom i
turystom.
Zmiany, jakie dokonują się w przestrzeni miejskiej od ostatniej dekady XX wieku, przebiegały niekiedy
bardzo dynamicznie, dając odbicie aktywności mieszkańców i firm zlokalizowanych w Puławach. Ta
dynamika sprawiała, że w przestrzeni wizualnej Miasta pojawiło się wiele niepożądanych zjawisk.
Należy wspierać i stymulować procesy, których celem jest zapewnienie i utrzymanie wysokiej jakości
estetyki przestrzeni miejskiej. Przedmiotem starań całej wspólnoty powinno być uporządkowanie
przestrzeni, wyrażające się w likwidacji reklam ustawionych w pasach drogowych czy unifikacji metod
identyfikacji wizualnej firm. Należy ponadto wspierać procesy porządkowania terenów
przemysłowych, w szczególności handlowych oraz składowych.

I.1.2. Funkcjonalne wykorzystanie terenów centrum Miasta
Puławy, z uwagi na swoje historyczne funkcje, nigdy nie posiadały klasycznego centrum, w którym
skupiałyby się funkcje administracyjne, handlowe i kulturalne mieszkańców Miasta. Ten brak nie
przekłada się w sposób bezpośredni na jakość życia w Mieście, utrudnia jednak postrzeganie
koncepcji przestrzennej Puław jako spójnej i funkcjonalnej. Na przestrzeni ostatnich dekad funkcje
centrum zaczęły przejmować zrewitalizowane tereny po byłej jednostce wojskowej przy ulicy
Lubelskiej. Należy nawiązywać do tych procesów, koncentrując pozostałe funkcje centrum w pobliżu
tego terenu.
Zadaniem do zrealizowania jest doprowadzenie do opracowania zgodnej z planami mieszkańców
koncepcji wykorzystania terenów ulic Centralnej i Piłsudskiego. Teren ten wraz z otoczeniem
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złożonym w szczególności z ulic: Królewskiej, PCK, Alei Małej i Gdańskiej stanowi ważny punkt z uwagi
na położenie w pobliżu najważniejszego na planie Puław obiektu turystycznego, jakim jest Zespół
Pałacowo-Parkowy, jako punkt przecięcia ruchu mieszkańców z osiedli Kołłątaja, Leśna, Niemcewicza,
Wróblewskiego i Czartoryskich ze ścisłym centrum oraz miejsce przecinania się znaczącego ruchu
samochodowego wewnątrz Miasta.
Budowa koncepcji wykorzystania tego terenu powinna uwzględniać dotychczasowe przeznaczenie na
cele handlowe z uwzględnieniem możliwości pobudzenia funkcji usługowej. Elementem koncepcji
powinno być uwzględnienie konsekwencji planowanej przebudowy skrzyżowania łączącego ulice
Zieloną, Lubelską, Piłsudskiego i Centralną oraz Aleję Partyzantów, potrzeba zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszego w ciągu ulic Centralnej i Piłsudskiego oraz możliwości
zmiany organizacji transportu publicznego w Mieście, z wykorzystaniem budowy przystanku
przesiadkowego w pobliżu ścisłego centrum Puław.
Elementem polityki wspierania wyodrębniania z tkanki miejskiej obszaru o funkcjach centralnych
powinna być ponadto kontynuacja rozbudowy infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej w obrębie
centrum Puław, w szczególności realizacja koncepcji przebudowy Domu Chemika na Centrum Kultury
o znaczeniu subregionalnym.

I.1.3. Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji
Rewitalizacja jest procesem przemian o charakterze przestrzennym, społecznym i ekonomicznym
podejmowanym w celu wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej i jego wszechstronnego
ożywienia. Proces ten prowadzić ma do poprawy jakości życia wspólnoty lokalnej, przywrócenia ładu
przestrzennego, polepszenia stanu środowiska naturalnego oraz odbudowy więzi społecznych.
Lokalny Program Rewitalizacji to wieloletni plan działań, którego cel stanowi odnowienie całej
struktury przestrzennej, gospodarczej oraz społecznej miasta. Zgodnie z „Krajową Polityką Miejską”
efektywność działań z zakresu rewitalizacji wymaga współpracy i zaangażowania władz lokalnych,
partnerów gospodarczych oraz społeczeństwa. Wspólna inicjatywa realizowania działań
przyczyniających się do zmian strukturalnych miasta powinna być optymalnie wykorzystana do
osiągnięcia zamierzonych celów.
Obecnie obowiązujący Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Puławy opracowany został na lata
2007-2015 i uchwalony w 2008 r. uchwałą Nr XIX/186/08 Rady Miasta Puławy, a następnie
zaktualizowany Uchwałą Nr XXXIX/368/09 Rady Miasta Puławy z dnia 24 września 2009 r. W roku
2015 Miasto przystąpi do sporządzenia nowego programu, według którego w nadchodzących latach
realizowane będą zadania z zakresu rewitalizacji.

Cel pośredni I.2. Poprawa dostępności komunikacyjnej
Kolejnym niezwykle istotnym czynnikiem kształtowania potencjału rozwojowego jest dostępność
komunikacyjna zarówno miasta, jak i poszczególnych jego części. Dostępność samego miasta w
znacznym stopniu uzależniona jest od działań ponadlokalnych i ponadregionalnych, często
niezależnych od samorządu lokalnego. Jednak w zakresie działania władz miejskich pozostają pewne
możliwości w zakresie kształtowania układu komunikacyjnego i integracji różnych środków
transportu.
Zadania realizowane w ramach omawianego celu przedstawiono na schemacie.
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I.2.1. Ukończenie budowy północnej obwodnicy Miasta w ciągu drogi ekspresowej S12
Planowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad II etap budowy północnej
obwodnicy Miasta Puławy pozwoli znacząco odciążyć wjazd do miasta od strony Końskowoli. Miasto
zyska jednocześnie dogodny dojazd do strefy przemysłowej zlokalizowanej w jego północnej części,
dzięki czemu ciężki ruch docelowy i tranzytowy zostanie przesunięty ze stref mieszkalno-usługowych.
Obecnie, przez brak dogodnego połączenia, wielu kierowców – w tym samochodów ciężarowych –
jadących od strony Lublina unika połączenia: Żyrzyn – DW 824 – ul. Żyrzyńska w Puławach, znacząco
zwiększając ruch w południowo-wschodniej części miasta. Dotyczy to zarówno osób jadących tzw.
starą drogą krajową Nr 12, jak też kierowców podróżujących nową drogą ekspresową S12, którzy –
aby zaoszczędzić kilkanaście kilometrów – zjeżdżają z drogi S12 na węźle Kurów Wschód i przez
Kurów i Końskowolę dojeżdżają do Puław, omijając rondo w Żyrzynie.
Dzięki budowie II etapu obwodnicy, długość trasy z Kurowa do Mostu im. Jana Pawła II będzie
porównywalna z odcinkiem przez Końskowolę (ok. 20 km) wobec ok. 33 km przez rondo w Żyrzynie.
Zakończenie prac budowlanych według specyfikacji przetargowej nastąpi najpóźniej pod koniec
2018 roku.
Miasto Puławy będzie monitorować i wspierać realizację tej inwestycji, tworząc wśród
mieszkańców pozytywny klimat dla przedsięwzięcia. Wskazane jest rozpoczęcie rozmów nt. zmiany
koncepcji układu komunikacyjnego w ciągach dróg odciążonych dzięki wybudowaniu obwodnicy.

I.2.2. Rozwój sieci drogowej w południowej części Puław
Powstanie nowych dróg w południowych i południowo-wschodnich rejonach miasta pozwoli
odciążyć centralne drogi komunikacyjne (m.in. ulice: Lubelską, Piłsudskiego, Włostowicką,
Kazimierską) i skrócić trasę i czas przejazdu między peryferyjnymi częściami Puław. Dzięki temu część
ruchu lokalnego i tranzytowego zostanie wyprowadzona z centrum miasta. Jednocześnie budowa
nowych połączeń drogowych zwiększy atrakcyjność inwestycyjną terenów przy nich położonych.
Zmianom w układzie dróg powinny towarzyszyć zmiany w systemie transportu zbiorowego
(dostosowanie tras linii komunikacji miejskiej i synchronizacja rozkładów jazdy), a budowane i
remontowane drogi powinny być wyposażane w zatoki autobusowe. Ponadto należy pamiętać o
budowie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych.
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I.2.3. Optymalizacja wewnętrznego układu drogowego
Podejmowane będą przedsięwzięcia służące dalszemu rozwojowi sieci drogowej na terenie miasta.
Działania zorientowane zostaną zarówno na budowę nowych, jak również remonty i modernizacje
istniejących dróg. W zakresie dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych, pozostających poza
władztwem Miasta, kontynuowana będzie współpraca z odpowiednimi zarządami dróg, służąca
wspieraniu przedsięwzięć mających pozytywny wpływ na układ komunikacyjny Puław.
Zmianom w sieci drogowej powinny towarzyszyć inwestycje w infrastrukturę parkingową. Miasto
wspierać będzie przedsięwzięcia mające na celu rozwiązanie problemu niewystarczającej liczby
miejsc parkingowych.
System ścieżek rowerowych w Mieście wymaga uzupełnienia o brakujące odcinki. Obecnie ścieżki
stanowią odrębne fragmenty, niepołączone ze sobą, przez co rowerzyści zmuszeni są do korzystania z
jezdni i chodników. Rozbudowa dróg rowerowych powinna umożliwić sprawny i bezpieczny przejazd
pomiędzy dowolnymi punktami miasta, a także zapewnić dogodne połączenia z podmiejskimi trasami
turystycznymi. Realizowane przedsięwzięcia powinny obejmować całościowe rozwiązania
komunikacyjne dla rowerzystów (w tym udogodnienia w postaci m.in. stojaków, separatorów,
podpórek, itp.).
Inwestycje podejmowane w pasach drogowych będą uwzględniać budowę i modernizację kanałów
technologicznych. Rozwiązanie takie pozwoli w krótkim czasie i bez ponoszenia dodatkowych
nakładów zaspokajać zapotrzebowanie na kanalizację w danej relacji, zmniejszając konieczność
nabywania przez Miasto na własne potrzeby dostępu do kanalizacji podmiotów zewnętrznych.

I.2.4. Integracja systemów komunikacji publicznej
System komunikacji publicznej pełni ważną rolę w rozwoju Miasta Puławy i okolicznych gmin. Celem
działań związanych z integracją systemów komunikacji publicznej funkcjonujących na terenie Miasta
Puławy jest poprawa obsługi potrzeb przewozowych mieszkańców Miasta i okolicznych gmin.
Realizacja tego celu będzie następować w wyniku realizacji zadań określonych w „Planie
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy Miasto Puławy wraz z
obszarami sąsiednich gmin funkcjonalnie powiązanych w ramach porozumienia w sprawie
wspólnej komunikacji miejskiej na lata 2013 – 2024”.
Szczególne znaczenie dla poprawy warunków przejazdów pasażerskich ma budowa dworca
zintegrowanego przy Alei Partyzantów oraz budowa dworca przesiadkowego w centrum Miasta.
Planowany zintegrowany dworzec będzie obsługiwał komunikację autobusową, kolejową, busową
oraz indywidualną komunikację samochodową.
Z kolei planowany centralny dworzec przesiadkowy umożliwi obsługę linii podmiejskich i miejskich
oraz będzie dobrze połączony z dworcem zintegrowanym. Przy planowaniu budowy dworca
przesiadkowego respektowane są plany Miasta Puławy co do przeorganizowania ruchu
samochodowego w części ul. Piłsudskiego oraz zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu przy zbiegu
ul. Lubelskiej i Alei Partyzantów. Wschodnia część terenu pomiędzy ul. Centralną i Piłsudskiego (przy
przedłużeniu ul. Królewskiej) stanowi optymalną lokalizację takiego punktu przesiadkowego.
Wśród innych działań określonych w „Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu (…)” i
ukierunkowanych na integrację systemów komunikacji publicznej w Mieście Puławy, należy wyróżnić
m.in.:
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 zapewnianie dostępności komunikacyjnej do nowych i rozbudowujących się osiedli
mieszkaniowych oraz do nowych obiektów generujących zapotrzebowanie na usługi
przewozowe;
 promocję wykorzystania transportu zbiorowego do obsługi ruchu turystycznego oraz
rozbudowę infrastruktury parkingowej w pobliżu punktów atrakcyjnych do realizowania
funkcji przesiadkowej, np. w systemie Park&Ride;
 optymalizację i racjonalizację sposobu funkcjonowania połączeń komunikacyjnych
uwzględniającą możliwości i wymogi związane z budową dworca zintegrowanego i dworca
przesiadkowego;
 prowadzenie systematycznych badań ruchu transportowego, co pozwoli na pozyskiwanie
danych umożliwiających prowadzenie racjonalnej polityki w zakresie komunikacji na terenie
miasta.

I.2.5. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Istotnym, o ile nie zasadniczym elementem budowy społeczeństwa informacyjnego, jest istnienie
efektywnej infrastruktury teleinformatycznej. W Mieście Puławy funkcjonuje Puławska Sieć
Informatyczna, umożliwiająca świadczenie zaawansowanych usług teleinformatycznych, w tym
dostępu do szybkiego Internetu, co obecnie zaspokaja potrzeby w tym zakresie. Mimo to, Miasto
Puławy świadome zmieniających się rozwiązań technologicznych na rynku teleinformatycznym, jest
gotowe aktywnie wspierać zasadne inicjatywy związane z rozwojem sieci teleinformatycznych, w
szczególności sieci nowej generacji (NGA).
Aktywność Miasta Puławy w zakresie rozwoju sieci teleinformatycznych będzie również polegać na
bacznym śledzeniu rozwoju infrastruktury sieciowej i wychwytywaniu dysfunkcji rynku, a w
konsekwencji podejmowaniu działań regulujących obszary, w których rynek nie jest dostatecznie
rozwinięty.
Zgodnie z literą prawa, wszelkie inwestycje liniowe realizowane na obszarze Miasta Puławy, będą
uwzględniały komponent budowy kanałów technologicznych, w oparciu o które w każdej chwili
będzie możliwe utworzenie bądź rozszerzenie sieci. Inwestycje te mogą dotyczyć zarówno budowy,
jak i rozbudowy, czy remontu dróg, ale także pozostałej infrastruktury sieciowej, innej niż
teleinformatyczna.
Urząd Miasta Puławy, a także inne puławskie instytucje i przedsiębiorstwa publiczne, dysponują
obecnie różnymi systemami i narzędziami informatycznymi, które usprawniają ich funkcjonowanie
oraz komunikację. Wciąż jednak istnieją potrzeby związane bądź z rozbudową tych systemów, bądź z
ich usprawnianiem, w związku z czym zakłada się kontynuowanie procesu „uzbrajania” sieci
puławskich podmiotów publicznych w sprawdzone i uzasadnione rozwiązania, służące
rzeczywistemu usprawnieniu ich funkcjonowania.
Miasto podejmie także działania w zakresie edukacji proinformatycznej dla użytkowników ww.
narzędzi informatycznych, bowiem świadomość usprawnień i korzyści płynących z wdrażanych
rozwiązań jest kluczowa dla efektywnego i racjonalnego ich wykorzystywania.

Cel pośredni I.3. Ochrona środowiska
Rozwój Miasta powinien odbywać się w harmonii ze środowiskiem naturalnym. Atutem Puław w tym
zakresie jest dobrze rozwinięta infrastruktura wodno-kanalizacyjna oraz nowoczesny system

163

Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.
gospodarki odpadami. Dalsze działania w tym obszarze koncentrować się będą na utrzymaniu i
rozwoju infrastruktury technicznej i właściwym kształtowaniu krajobrazu, umacniającym wizerunek
miasta jako zielonego, przyjaznego mieszkańcom i turystom. Niezwykle istotnym aspektem ochrony
środowiska, szczególnie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, jest rozwój gospodarki
niskoemisyjnej, który w Puławach odbywać się będzie w oparciu o Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.
W ramach tego celu pośredniego realizowanych będzie sześć zadań strategicznych.

I.3.1. Kontynuowanie działań na rzecz rozwoju systemu gospodarki wodno-ściekowej
Miasta wraz z integracją gminnych systemów w ramach „Aglomeracji Puławskiej”
Aglomeracja Puławska została utworzona kilka lat temu w szczególności w kontekście myślenia o
możliwościach integracji systemów gospodarki wodno-kanalizacyjnej Miasta Puławy i najbliższych
gmin, tj. gminy Puławy, gminy Końskowola, gminy Żyrzyn oraz gminy Kazimierz Dolny. Aglomeracja
Puławska obejmuje obecnie Miasto Puławy oraz 19 miejscowości z ww. gmin.
Możliwości dalszego rozwoju systemu wodno-kanalizacyjnego w ramach Aglomeracji są ściśle
uzależnione od wyników oceny efektywności tego rodzaju przedsięwzięć, w związku z czym miejski
operator sieci aglomeracyjnej będzie stale monitorować obowiązujące kryteria efektywnościowe
(np. wskaźnik koncentracji) i upatrywać możliwości włączenia do puławskiego systemu wodnokanalizacyjnego obszarów spełniających te warunki.
Integracja gminnych systemów w ramach Aglomeracji jest możliwa także w sferze organizacyjnej. Ze
względu na fakt, że aktywność operacyjna i inwestycyjna operatora sieci aglomeracyjnej od dawna
wykracza poza granice miasta, należy mieć na uwadze, że wdrażany system zarządzania
infrastrukturą techniczną będzie musiał objąć także obiekty i sieci zlokalizowane poza granicami
miasta Puławy. Tak określony kierunek rozwoju będzie także powodował konieczność doposażenia w
specjalistyczne urządzenia do obsługi sieci.
Na równi z wyżej zdefiniowanymi działaniami integracyjnymi związanymi z Aglomeracją Puławską
traktowane są działania skupiające się na rozbudowie miejskiego sytemu wodno-kanalizacyjnego w
rejonie nowych skupisk mieszkalnych. Wyniki ocen efektywności inwestycji wodno-kanalizacyjnych
podlegają pewnym zmianom związanym z przemianami w istniejącej puławskiej sieci osadniczej.
Mając tę świadomość, Miasto Puławy będzie monitorować rozwój miejskiego budownictwa
mieszkaniowego i w razie potrzeby inicjować, bądź wspierać rozbudowę infrastruktury wodnokanalizacyjnej w kierunkach, które pozwolą na zapewnienie zasadności ekonomicznej, finansowej, czy
technicznej.
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I.3.2. Rozwój zintegrowanego systemu gospodarki odpadami
Niezbędny jest dalszy rozwój systemu zbiórki odpadów komunalnych, co pozwoli na zwiększenie
efektywności selekcji odpadów, poprawę wskaźników odzysku surowców wtórnych i ograniczenie
masy odpadów trafiających na składowisko. Doskonalenie powinno odbywać się dwiema drogami:
1) poprzez edukację mieszkańców o zasadach prawidłowej selekcji odpadów „u źródła”,
2) poprzez modernizację systemu zbiórki i sortowania odpadów.
Przeprowadzanie wśród Puławian akcji edukacyjnych nt. odpowiedniego segregowania odpadów
pozwoli zwiększyć ich zaangażowanie w odzysk surowców wtórnych i uzyskać wysokie wskaźniki
wysortowywania frakcji nadającej się do ponownego przetworzenia.
Kolejny krok po modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, zrealizowanej w
latach 2012-2014, powinno stanowić przejście do termicznego unieszkodliwiania odpadów
powstających w Mieście i regionie objętym obsługą przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Puławach. Pozwoli to jednocześnie utrzymać niskie ceny zagospodarowania
odpadów (przy stale rosnących stawkach tzw. opłaty marszałkowskiej wnoszonej za deponowanie
odpadów na składowisku) i rozwiązać problem kurczących się zasobów terenu, na którym można
budować kolejne składowiska.
Zmiany powinny objąć również system odbioru odpadów poprzez zastosowanie bardziej
efektywnych metod sortowania odpadów, pozwalających na dalszą poprawę efektywności
wysortowywania poszczególnych frakcji.

I.3.3. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej
Gospodarka niskoemisyjna to taki rodzaj gospodarki, który opiera się na efektywności energetycznej
oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii przy jednoczesnym ograniczeniu wykorzystania
paliw kopalnych. Miasto Puławy przygotuje w związku z tym zadaniem Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej i wdroży działania z niego wynikające.
Jest to dokument strategiczny, mający na celu określenie wizji rozwoju gminy dotyczącej gospodarki
niskoemisyjnej. Koncentruje się on na działaniach zmierzających do minimalizacji zużycia energii i
efektywnie wykorzystujących zasoby, dzięki m.in. poprawie efektywności energetycznej oraz
wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
Przyszłe prace nad planem zakładają współuczestnictwo producentów lub odbiorców energii ze
szczególnym uwzględnieniem podmiotów należących do sektora publicznego. Zasięg planu rozciągać
się będzie na obszary, na których władze lokalne mogą decydować o długoterminowej perspektywie
zużycia energii. Dodatkowo muszą wykazać one spójność z założeniami do planów zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz programami ochrony powietrza. Działania
realizowane w ramach planu muszą wpływać na zmiany postaw konsumpcyjnych odbiorców energii.
Osiągnięciu tego celu ma służyć edukacja oraz współpraca zarówno z mieszkańcami, jak i
zainteresowanymi stronami.

I.3.4. Edukacja ekologiczna
Edukacja ekologiczna stanowi jedno z głównych zadań z zakresu ochrony środowiska, gdyż jedynie
przy świadomym współudziale mieszkańców możliwa jest poprawa warunków ochrony środowiska.
Zasadniczy cel edukacji ekologicznej to podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców
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oraz kształtowanie wśród nich postaw ekologicznych, poprzez dostarczenie im wiedzy na temat stanu
środowiska oraz możliwości podejmowania działań na rzecz jego ochrony.
Przewiduje się, że działania realizowane w ramach edukacji ekologicznej obejmą wszystkich
mieszkańców Miasta, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Aktywności te rozwijane
będą równolegle do przygotowywanych i realizowanych przedsięwzięć w zakresie ochrony
środowiska. Przykładem może być edukacja w zakresie postępowania z odpadami niebezpiecznymi,
prowadzona równolegle z pracami nad wdrożeniem systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych na
terenie miasta.
Ponadto w ramach edukacji ekologicznej przewiduje się dalsze rozszerzanie współpracy samorządu
Miasta z organizacjami ekologicznymi, które angażowane będą w realizację przedsięwzięć
edukacyjnych oraz konsultowanie planów i programów w zakresie ochrony środowiska. Wzorem lat
poprzednich kontynuowana będzie także współpraca z placówkami oświatowymi w ramach realizacji
programów edukacji ekologicznej.
Zakłada się, że obok środków budżetu miasta, źródłem finansowania działań w tym zakresie będą w
dużej mierze środki zewnętrzne z funduszy pomocowych.

I.3.5. Współpraca samorządu Miasta Puławy z partnerami społecznymi, w tym z Grupą
Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Realizacja działań z zakresu ochrony środowiska wymaga efektywnej współpracy oraz współdziałania
różnych służb i instytucji. Z tego względu jednym z kierunków planowanych działań jest
kontynuowanie i rozwijanie współpracy samorządu Miasta Puławy z partnerami lokalnymi, w tym
z Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Tak jak w poprzednich latach współpraca ta polegać
będzie przede wszystkim na wymianie informacji o stanie środowiska Miasta Puławy i prowadzonych
działaniach na rzecz jego poprawy. Informacje te umożliwią lepszą koordynację działań
podejmowanych na rzecz ochrony środowiska oraz stworzą aktualną bazę danych o stanie
środowiska miasta, której zasoby informacyjne wykorzystywane są od wielu lat w edukacji
ekologicznej. Przewiduje się, że wzajemne wspieranie proekologicznych działań samorządu Miasta i
partnerów lokalnych korzystnie wpłynie na środowisko oraz podmioty działające na terenie Puław.
W zależności od charakteru podejmowanych działań zakłada się, że źródłem ich finansowania będą
budżety partnerów, fundusze celowe i inne źródła zewnętrzne.

I.3.6. Ochrona przyrody i kształtowanie krajobrazu
Ochrona przyrody i kształtowanie krajobrazu jest zadaniem mającym na celu zachowanie oraz
poprawę warunków przyrodniczych i krajobrazowych miasta. Ze względu na wpływ terenów zieleni
miejskiej na kształtowanie krajobrazu, przyjmuje się, że podejmowane działania będą dotyczyć
przede wszystkim poprawy, utrzymania oraz modernizacji istniejących terenów zieleni, a także
realizacji nowych obiektów pełniących funkcje o charakterze estetycznym oraz rekreacyjnowypoczynkowym. Aby to osiągnąć, niezbędna jest współpraca z właścicielami i użytkownikami
terenów w mieście, w celu poprawy jego estetyki, zachowania systemu zieleni, a także wzrostu stanu
ilościowego i wartości zieleni Puław.
Wobec obiektów cennych przyrodniczo i kulturowo podjęte zostaną działania dążące do ich ochrony
oraz rewaloryzacji. Kontynuowane będą także prace w zakresie utrzymania funkcji ochronnych,
stabilizujących i wypoczynkowych lasów otaczających miasto poprzez dalszą działalność Lokalnej
Grupy Działania „Zielony Pierścień”. Ponadto realizowane będą zadania zmierzające do
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uporządkowania i ochrony terenów nadwiślańskich. Równolegle rozwijana będzie współpraca
samorządu miasta z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony przyrody.

Cel pośredni I.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego
Rozwój Miasta nie może się odbywać w oderwaniu od jego historii, kultury i tradycji, dlatego ważnym
aspektem zarówno dla władz samorządowych, jak i mieszkańców Puław jest ochrona i zachowanie
dla przyszłych pokoleń jego dziedzictwa kulturowego. Działania podejmowane w tym zakresie
przyniosą wymierne korzyści, podnosząc atrakcyjność miasta. Bogata historia Puław wraz z licznymi
zabytkami mogą przyciągnąć do niego wielu turystów i pasjonatów historii.
Zadania realizowane w ramach omawianego celu przedstawiono na poniższym schemacie.

I.4.1. Wsparcie rewaloryzacji zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego i udostępniania
go na potrzeby ruchu turystycznego i mieszkańców Puław
Ze względu na wyjątkowy charakter zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego, będącego swoistą
wizytówką Puław, zadanie związane z jego odnową funkcjonalną uznać należy za kluczowe nie tylko
dla rozwoju Miasta, ale również i całego regionu. Przedsięwzięcie to stanowi kontynuację realizacji
zadań określonych w „Strategii Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007-2015 (aktualizacja)” i
realizowane będzie przez właściciela obiektu, jakim jest Instytut Uprawy Nawożenia i
Gleboznawstwa. Rolą Miasta natomiast będzie aktywne wspieranie działań podejmowanych przez
IUNG, które podnoszą atrakcyjność i dostępność obiektów (zarówno parku, jak i budynków) zespołu
dla zwiedzających.
Równolegle z pracami rewaloryzacyjnymi wspierane powinny być działania na rzecz rozwoju funkcji
kulturalnych zespołu i szerokiego udostępniania go na potrzeby obsługi ruchu turystycznego i
mieszkańców miasta.

I.4.2. Kontynuacja rewaloryzacji obiektów zabytkowych w zgodzie z Gminnym Programem
Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puławy
Zachowanie w jak najlepszym stanie zlokalizowanych na terenie Puław obiektów o charakterze
zabytkowym uznane zostało za ważne zadanie dla władz samorządowych oraz lokalnej społeczności.
W celu koordynowania działań rewaloryzacyjnych przygotowano i przyjęto Czteroletni Program
Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puławy na lata 2011-2014 będący kontynuacją działań z okresu
2007-2010. Ze względu na specjalistyczny charakter tego programu proces rewaloryzacji obiektów
dziedzictwa kulturowego należy przyporządkować temu dokumentowi.
Rezultatem realizacji programu ma być odczuwalna i społecznie akceptowalna poprawa w zakresie
stanu zachowania i utrzymania obiektów zabytkowych, zasobu dziedzictwa kulturowego oraz
zachowania krajobrazu kulturowego. Ważnym jest, aby w działaniach podejmowanych w tym
zakresie aktywnie uczestniczyli mieszkańcy miasta, natomiast zadaniem samorządu jest zarówno
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tworzenie i wspieranie inicjatyw mających na celu opiekę nad zabytkami, jak i właściwe
aktualizowanie programu.

Cel pośredni I.5. Rozwój powiązań zewnętrznych i promocja Miasta
Kształtowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku Puław w świadomości przedsiębiorców oraz
mieszkańców i turystów stanowi ważny aspekt wzmacniania potencjału rozwojowego Miasta. W tym
zakresie Miasto musi z jednej strony konkurować, zaś z drugiej podejmować współpracę z innymi
jednostkami. Gra toczy się o decyzje instytucji i osób prywatnych o to, gdzie mają lokalizować swoją
aktywność gospodarczą i osobistą.
Zadania realizowane w ramach omawianego celu przedstawiono na schemacie.

I.5.1. Promocja wizerunku Puław
Promocja wizerunku Puław jest przedsięwzięciem polegającym na wykorzystaniu walorów
kulturowych, przyrodniczych, krajobrazowych, niemałych osiągnięć Miasta oraz jego potencjału
organizacyjnego. Należy dążyć do tego, aby jego pozytywny obraz funkcjonował w świadomości
zarówno mieszkańców, jak i turystów oraz przedsiębiorców i inwestorów. W tym celu prowadzone
będą działania promujące wizerunek Puław jako miasta rozwijającego się w harmonii ze
środowiskiem naturalnym, przyjaznego mieszkańcom i turystom oraz przedsiębiorcom i inwestorom.
Działania kierowane na zewnątrz opierały się będą o różnego rodzaju akcje informacyjne i
wykorzystanie dostępnych narzędzi marketingu, z kolei siła przekazu promocyjnego skierowanego
do mieszkańców będzie silnie uzależniona od utrzymania wysokich standardów transparentności
działań władz wspólnoty samorządowej.
Niezwykle istotne będzie również podejmowanie kampanii popularyzujących elementy promocji
wizualnej Puław, do których należy przede wszystkim utworzone w 2009 roku logo miasta,
promujące je jako miasto działające „z myślą o człowieku”.
Pozytywny wizerunek Puław sprzyjać będzie realizacji ważnych dla rozwoju lokalnego przedsięwzięć.
W realizacji tego zadania Miasto pełnić będzie rolę wiodącą, ale samo zadnie będzie prowadzone przy
współpracy z partnerami społecznymi.

I.5.2. Rozwój współpracy międzygminnej i zagranicznej Miasta Puławy
W celu wzmocnienia wizerunku Puław jako atrakcyjnego ośrodka miejskiego województwa
lubelskiego i lokalnego lidera rozwoju, niezbędna będzie szeroko zakrojona współpraca z
samorządem województwa, powiatu oraz samorządami sąsiednich gmin.
W sposób szczególny rozwijane będą partnerskie inicjatywy powstałe w ramach zarządzania
Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Miasta Puławy, obejmującym Miasto Puławy oraz pięć gmin
sąsiednich: Gminę Puławy, Gminę Janowiec, Gminę Kazimierz Dolny, Gminę Końskowola oraz Gminę
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Żyrzyn. Miasto jako ośrodek centralny MOF wspierać będzie rozwój i promocję tego subregionu.
Pełnić będzie przy tym rolę lidera podejmowanych działań.
Ważnym aspektem tego zadania jest także utrzymywanie i rozwój relacji z innymi partnerami
zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, służące wymianie doświadczeń i promocji Miasta.
Samorząd powinien dążyć do zacieśniania związków z krajowymi i zagranicznymi organizacjami oraz
społecznościami lokalnymi, wspierając równocześnie inicjatywy podejmowania współpracy
ponadnarodowej przez puławskie organizacje społeczne.
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CEL STRATEGICZNY NR II. ROZWÓJ I DYWERSYFIKACJA LOKALNEJ GOSPODARKI
Jednym z kluczowych obszarów, decydujących o poziomie rozwoju Miasta jest sfera gospodarcza.
Realizacja przyjętej wizji wymaga podejmowania przez Miasto działań wspierających proces rozwoju
lokalnej gospodarki. Dotyczyć one będą rozwoju przedsiębiorczości, pozyskiwania inwestycji,
innowacyjności oraz rozwoju turystyki.
Jednym z największych atutów Puław jest utworzony we współpracy z Grupą Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. Puławski Park Przemysłowy. Rozwój tej inicjatywy sprzyjać będzie tworzeniu nowych
miejsc pracy i dynamizowaniu lokalnej gospodarki.
Równolegle kontynuowane będą inicjatywy na rzecz dywersyfikacji lokalnej gospodarki. Jej obecna
struktura wciąż pozostaje zdominowana przez największy w skali miasta zakład przemysłowy – Grupa
Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Doprowadziło to do silnego uzależnienia sytuacji finansowej
Miasta od sytuacji ekonomicznej jednego przedsiębiorstwa, zależnej od koniunktury na rynku
nawozów i chemikaliów. Dywersyfikacja lokalnej gospodarki odbywać się będzie w znacznej mierze
poprzez wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na terenie Puław i promowanie tworzenia nowych
miejsc pracy i podejmowania zatrudnienia w mieście, a także pozyskiwanie inwestorów z zewnątrz.
Prowadzić to będzie przede wszystkim do rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
działających w różnych branżach.
Dywersyfikacji gospodarczej miasta sprzyjać będzie również rozwój turystyki na jego terenie.
Kreowanie Puław na ważny ośrodek turystyczny regionu odbywać się będzie dzięki współpracy
samorządu Miasta Puławy z okolicznymi miejscowościami oraz innymi partnerami krajowymi i
zagranicznymi.
Niezwykle istotny dla podnoszenia potencjału gospodarczego miasta i regionu jest także rozwój
innowacyjności. Kluczowe w tym zakresie będzie wspieranie współpracy środowiska nauki i
środowiska gospodarczego na rzecz rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych.
Przedstawione powyżej założenia pozwalają na sformułowanie celów pośrednich w ramach
priorytetu „Rozwój i dywersyfikacja lokalnej gospodarki”:
 Rozwój przedsiębiorczości i promocja zatrudnienia,
 Pozyskiwanie inwestycji,
 Rozwój innowacyjności,
 Rozwój turystyki i rekreacji.
Osiągnięcie ww. celów, które ma prowadzić do realizacji omawianego celu strategicznego, w znacznej
mierze uzależnione jest od czynników zewnętrznych, zwłaszcza od koniunktury gospodarczej w kraju i
w regionie. Jej poprawa w połączeniu z aktywnymi działaniami na szczeblu lokalnym, a w
szczególności podejmowanie i rozwój współpracy między samorządem a środowiskiem nauki i
biznesem, sprzyjać będzie realizacji wyznaczonych celów.

Cel pośredni II.1. Rozwój przedsiębiorczości i promocja zatrudnienia
Pierwszym i niezwykle istotnym celem pośrednim, który ma służyć rozwojowi gospodarczemu miasta
jest „Rozwój przedsiębiorczości i promocja zatrudnienia”. Rozwój przedsiębiorczości, dotyczący w
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szczególności sektora MSP, stanowi element strategii dywersyfikacji lokalnej gospodarki. Zadania
strategiczne w ramach tego celu obejmują szeroki zakres działań wspierających zakładanie i
prowadzenie działalności gospodarczej oraz zapewniających przedsiębiorcom dostęp do usług
otoczenia biznesu. Niezwykle istotna jest w tym aspekcie także promocja tworzenia nowych miejsc
pracy i podejmowania zatrudnienia na terenie Puław.
Zadania w ramach omawianego celu przedstawiono schematycznie poniżej.

II.1.1. Rozwój współpracy samorządu Miasta Puławy ze środowiskiem przedsiębiorców
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości stanowi jeden z podstawowych obowiązków samorządu. W
tym celu niezbędne jest stałe podejmowanie współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców
reprezentowanym przez działające na terenie Miasta organizacje przedsiębiorców i pracodawców,
takie jak Puławska Izba Gospodarcza, czy też Cech Rzemiosł Różnych.
Celem współpracy samorządu z przedsiębiorcami jest identyfikacja i eliminacja barier rozwoju
przedsiębiorczości, zaś podstawę jej rozwoju stanowi wzajemna wymiana informacji. Rolą Miasta
będzie wsparcie wszelkich działań zmierzających do konsolidacji lokalnych środowisk
przedsiębiorców służącej sprawniejszemu komunikowaniu wzajemnych potrzeb oraz zabieganiu o
interesy przedsiębiorców. Niezbędne w tym zakresie będzie utworzenie i rozwój forum cyklicznej
współpracy samorządu z przedsiębiorcami.
Za pożądane działanie uznać należy także powołanie Puławskiego Sejmiku Gospodarczego – organu
doradczego prezydenta, złożonego z przedstawicieli środowisk przedsiębiorców. Zakłada się, że do
końca 2015 roku zostanie przeprowadzone wśród przedsiębiorców badanie, mające na celu
określenie potrzeb i kierunków rozwoju współpracy samorządu z lokalnymi przedsiębiorcami, w tym
analizę zasadności powołania Sejmiku. Utworzenie tego organu uzależnione zostało od
zainteresowania samych przedsiębiorców, które uwidoczni się w wynikach badań.

II.1.2. Wspieranie lokalnych instytucji otoczenia biznesu i rozwijanie instrumentów
wspierania przedsiębiorców
Konkurencyjność Miasta w długim okresie uzależniona będzie od aktywności lokalnych
przedsiębiorców. Należy dołożyć starań, by wykorzystać możliwości wsparcia tej aktywności, w
szczególności za pośrednictwem puławskich instytucji otoczenia biznesu.
Miasto będzie udzielało wsparcia wdrażaniu przy Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym
działań służących wszechstronnemu rozwojowi lokalnych przedsiębiorstw. Dalszy rozwój oferty
Parku w dostarczaniu usług wsparcia: doradztwa, szkoleń, inkubacji, działań komercjalizacyjnych,
powinien rozszerzać możliwości działania dla istniejących oraz zakładanych przedsiębiorstw.
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Zadaniem stawianym przed Parkiem jest również promocja przedsiębiorczości i ułatwianie
rozpoczynania działalności gospodarczej dzięki działaniom doradczym i inkubacyjnym.
Rolą samorządu miejskiego będzie również wspieranie działalności organizacji pozarządowych, w
tym Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”, prowadzących działania związane ze
wsparciem dla przedsiębiorstw. Współdziałanie z takimi organizacjami powinno się przejawiać w
szczególności w podejmowaniu wspólnych inicjatyw edukacyjnych i promocyjnych.

II.1.3. Wykorzystanie walorów terenów przemysłowych zlokalizowanych w Puławach
Miasto powinno prowadzić aktywną politykę pozyskiwania inwestorów, obejmującą w szczególności
udostępnianie im możliwości lokalizowania inwestycji na terenach przemysłowych zlokalizowanych w
Puławach. Działania winny obejmować m.in. promowanie tych obszarów, czy też informowanie o
dostępnych rodzajach wsparcia udzielanego przez Miasto nowym inwestorom.
Dzięki wydzieleniu strefy przemysłowej w północnej części miasta możliwe jest prowadzenie tam
działalności uciążliwej dla sąsiadujących terenów (np. z powodu wysokiego poziomu hałasu).
Podejmowane będą inicjatywy służące rozpropagowaniu wśród potencjalnych inwestorów zalet
wynikających z takiej lokalizacji, w tym możliwości współpracy z innymi funkcjonującymi na tym
terenie zakładami.

II.1.4. Promocja zatrudnienia, odpowiedzialne kształtowanie rynku pracy przez partnerów
publicznych i prywatnych
Działania w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej ludności w znacznej mierze
są realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w postaci m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa
zawodowego, szkoleń, staży, a także wsparcia finansowego na założenie i rozwój działalności.
Puławski PUP podejmuje także współpracę z przedsiębiorcami oferując pracodawcom
m.in. sfinansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy, zorganizowanie szkoleń dla
pracowników, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Pożądanym jest dalszy rozwój zorganizowanej współpracy urzędu pracy ze środowiskami
przedsiębiorców oraz promocji zatrudnienia grup bezrobotnych, znajdujących się w szczególnej
sytuacji na rynku pracy. Rolą samorządu miejskiego jest aktywne wspieranie wszelkich inicjatyw tego
rodzaju, przejawiające się przede wszystkim w promowaniu usług oferowanych przez urząd pracy.
Należy dążyć do zwiększenia zainteresowania wśród puławskich przedsiębiorców korzystania z
pomocy w znalezieniu odpowiednich pracowników wśród lokalnej społeczności.
Dostrzegalna jest także potrzeba uelastycznienia i poszerzenia działań podejmowanych m.in. przez
PUP w zakresie wsparcia osób poszukujących pracy. W sposób szczególny należy wspierać tworzenie
programów aktywizacji zawodowej osób, u których doszło do rozwiązania stosunku pracy. Miasto
powinno w tym zakresie podejmować współpracę nie tylko z instytucjami publicznymi, ale również z
partnerami prywatnymi i organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi działania w zakresie promocji
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. Zakłada się, że działania tego typu finansowane będą przez
partnerów przy wykorzystaniu pozyskanych funduszy zewnętrznych.
Bardzo ważnym problemem, który dotyka Puławy, jest brak satysfakcjonującej oferty pracy dla osób
kończących edukację. Efektem tego jest ucieczka ludzi młodych z Puław do innych ośrodków
miejskich, a niejednokrotnie także za granicę. Oczekiwanym będzie zatem promowanie wśród nich
podejmowania zatrudnienia i zakładania własnej działalności gospodarczej na terenie miasta. Z

172

Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.
drugiej strony Miasto będzie realizować działania wspierające i promujące tworzenie miejsc pracy
dla osób podejmujących pierwszy raz zatrudnienie po ukończeniu edukacji.
Istotny problem stanowi również niedostateczne dopasowanie puławskiej oferty edukacyjnej do
potrzeb lokalnego rynku pracy. Aby sytuacja ta mogła ulec poprawie należy stworzyć platformę
współpracy pomiędzy środowiskami przedsiębiorców a środowiskami odpowiedzialnymi za
edukację. Rolą samorządu miejskiego będzie inicjowanie tej współpracy oraz jej koordynacja przy
współdziałaniu z samorządem powiatowym, będącym organem prowadzącym dla większości
puławskich szkół ponadgimnazjalnych. Zakłada się, że jej efektem będzie modyfikacja programów
nauczania i profili edukacyjnych w szkołach. Należy dążyć w związku z tym do poznania oczekiwań
przedsiębiorców wobec przyszłych pracowników. Założono przeprowadzenie do końca drugiego
kwartału 2015 roku badania wśród puławskich przedsiębiorców, które umożliwi realizację tego
zadania.

Cel pośredni II.2. Pozyskiwanie inwestycji
Ważnym elementem strategii dywersyfikacji gospodarki Puław, zmniejszającej dominację Grupy
Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jest pozyskiwanie nowych inwestycji. Miasto powinno stale
zwiększać swój potencjał inwestycyjny, prowadząc przy tym aktywne działania promujące lokowanie
inwestycji na terenie Puław.
Cel ten realizowany będzie przez dwa zadania strategiczne, które zostały przedstawione na
schemacie.

II.2.1. Pozyskanie i przygotowanie terenów pod kluczowe inwestycje przemysłowe,
usługowe, handlowe, rekreacyjno-sportowe i turystyczne
Na terenie Miasta Puławy zlokalizowane są liczne tereny inwestycyjne. Różnią się one między sobą
m.in. pod względem wielkości, własności, uregulowań prawnych, uzbrojenia, zagospodarowania i
przeznaczenia, co świadczy o bogactwie oferty inwestycyjnej Miasta. Należy jednak mieć na uwadze,
że o sukcesie strategicznej polityki inwestycyjnej przesądza nie tyle owo bogactwo oferty, co jej
atrakcyjność, rozumiana przede wszystkim jako dostosowanie do potrzeb inwestorów.
Gmina Miasto Puławy jest obecnie właścicielem siedmiu terenów inwestycyjnych o łącznej
powierzchni 17,5 ha. Są to tereny zarówno niezabudowane, jak i zabudowane, zlokalizowane w
różnych częściach miasta, o przeznaczeniu przemysłowym i usługowym oraz o różnym sposobie
zagospodarowania. Pozostałe tereny stanowią własność Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste
Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.) bądź Powiatu Puławskiego, a ich przeznaczenie to
przede wszystkim produkcja. Zlokalizowane są głównie w północnej, przemysłowej części miasta.
Oprócz lokalizacji w typowo przemysłowej części miasta, o atrakcyjności ww. terenów
przemysłowych, jak i innych potencjalnych terenów inwestycyjnych, przesądzają również inwestycje
zewnętrzne, takie jak budowa północnej obwodnicy Puław w ciągu drogi ekspresowej S12, czy
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budowa elektrowni w bliskim sąsiedztwie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. W określonych
warunkach może zaistnieć potrzeba aktywowania obszarów niebranych dotąd pod uwagę jako
potencjalne tereny inwestycyjne. Rola Miasta powinna polegać na aktywnym śledzeniu tych
przemian, podejmowaniu odpowiednich działań planistycznych, działań regulacyjnych, a nawet
podejmowaniu interwencji w postaci tworzenia infrastruktury umożliwiającej wykorzystanie tych
terenów przez inwestorów.
W Puławach znajdują się również liczne działki osób prywatnych, udostępnione i mające zapewniony
dostęp do podstawowego uzbrojenia dzięki wybudowanej w ostatnich latach infrastrukturze
komunikacyjnej. Ponieważ są to z reguły rozdrobnione działki, ich potencjał zależy często od jakości
współpracy kilku właścicieli przy tworzeniu jednej większej oferty odpowiadającej inwestorowi, co w
rzeczywistości jest bardzo trudne. W takich sytuacjach samorząd powinien współpracować i
wspierać integrację właścicieli mniejszych terenów, w celu stworzenia oferty odpowiadającej
potrzebom inwestorów, a w ostateczności podejmować działania mające na celu pozyskanie i
scalenie tych terenów.

II.2.2. Marketing gospodarczy
Celem marketingu gospodarczego jest promocja gospodarcza Miasta, polegająca na
rozpowszechnianiu informacji o możliwościach inwestowania na terenie Puław. Odbywać się to
będzie m.in. poprzez udział w różnego rodzaju krajowych i międzynarodowych targach
inwestycyjnych i imprezach wystawienniczych, opracowanie materiałów informacyjnych i
promocję bezpośrednią kierowaną do wybranych grup inwestorów.
Szczególny element promocji gospodarczej Miasta stanowi przygotowywany portal gospodarczy,
który należy maksymalnie wykorzystać w promowaniu i zachęcaniu do podejmowania inwestycji na
terenie Puław.
Do realizacji powyższych zadań Miasto powinno angażować istniejące Centrum Obsługi Inwestora,
dbając jednocześnie o zapewnienie wysokich standardów jego działania.
W związku z funkcjonowaniem od niedawna Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego,
stanowiącego bardzo istotny element zaplecza biznesowo-naukowego Puław, a będącego obecnie na
etapie specjalizowania funkcji, coraz częściej wybrzmiewają pomysły dotyczące powierzenia
Puławskiemu Parkowi zadań związanych z marketingiem gospodarczym. Bagatelizowanie tych
sygnałów w obliczu rosnącego prestiżu Parku byłoby błędem, toteż Miasto powinno dokonać
diagnozy i gruntownej analizy możliwości w zakresie powierzenia Parkowi tych funkcji.
Niezależnie od tego, czy za marketing gospodarczy odpowiedzialny będzie Puławski Park NaukowoTechnologiczny, czy inny podmiot, szczególną uwagę należy poświęcić promowaniu lokowania w
Parku zarówno działalności biznesowych, jak i badawczo-rozwojowych.
Należy także promować możliwości inwestowania na terenie Puławskiego Parku Przemysłowego,
celem przyciągnięcia zewnętrznych inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności
gospodarczej na bazie możliwości, jakie daje Park.

Cel pośredni II.3. Rozwój innowacyjności
Rozwój lokalnej gospodarki nie będzie możliwy bez rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych,
tworzących największą wartość dodaną. W dobie szybkiego rozwoju nauki i techniki,
przedsiębiorstwa, które nie będą stawiały na innowacyjność, będą marginalizowane i szybko znikną z
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rynku. Rolą samorządu jest szeroko pojęte wspieranie przedsięwzięć innowacyjnych przede
wszystkim poprzez rozwój różnych form współpracy środowiska nauki i biznesu. Głównym atutem
Miasta w tym zakresie, który należy wykorzystać jest potencjał Puławskiego Parku NaukowoTechnologicznego.
Zadania realizowane w ramach tego celu przedstawiono poniżej.

II.3.1. Wspieranie współpracy środowiska nauki i środowiska gospodarczego
Puławski Park Naukowo-Technologiczny posiada możliwości w zakresie propagowania i inicjowania
wspólnych przedsięwzięć naukowców i przedsiębiorców. Miasto aktywnie wspierać będzie wszelkie
działania służące nawiązywaniu nowych i wzmacnianiu istniejących relacji pomiędzy tymi
środowiskami.
Władze Puław będą podejmować inicjatywy w zakresie współpracy z wszelkimi podmiotami (w
szczególności z instytutami badawczymi) propagującymi ideę lokowania przedsięwzięć
innowacyjnych na terenie Miasta. Jednym z elementów takich działań powinno być sukcesywne
aktualizowanie oferty inwestycyjnej miasta, jej dystrybucję oraz udział Miasta Puławy w różnego
rodzaju targach i imprezach skierowanych do potencjalnych inwestorów.

II.3.2. Wykorzystanie możliwości Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego dla
rozwoju gospodarczego Puław
Puławski Park Naukowo-Technologiczny posiada ogromny potencjał przyciągania nowych inwestycji.
Należy dołożyć starań w celu rozpropagowana jego walorów wśród lokalnych przedsiębiorców,
dzięki czemu stworzona zostanie baza do współpracy między nimi.
Park posiada nowoczesne laboratoria wyposażane zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez
najemców. Podejmowane będą dalsze inicjatywy służące przyciąganiu podmiotów działających w
branżach uznanych za kluczowe dla lokalnych przedsiębiorstw. Działania te obejmować będą
m.in. organizację konferencji, udzielanie wsparcia przy pozyskiwaniu partnerów ze świata nauki (dla
przedsiębiorstw) i biznesowych (dla środowiska naukowego), świadczenie usług doradztwa
biznesowego dla naukowców, itp.
Działalność Parku ukierunkowana jest na wspieranie działalności innowacyjnej, generującej najwięcej
wartości dodanej. Warunkiem skutecznego rozwoju przedsiębiorstw zajmujących się
przedsięwzięciami innowacyjnymi jest zapewnienie odpowiednich zasobów dobrze wykwalifikowanej
kadry. W tym celu niezbędne jest nawiązanie współpracy Parku i działających na jego terenie
przedsiębiorstw z placówkami edukacyjnymi różnych szczebli, co pozwoli zachęcić dzieci i młodzież
do ukierunkowywania swojego wykształcenia w kierunku branż, na które istnieje zapotrzebowanie w
Puławach.
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Cel pośredni II.4. Rozwój turystyki i rekreacji
Kształtowanie wizerunku Puław jako ważnego subregionalnego ośrodka turystyczno-rekreacyjnego
wpłynie na przyciąganie do miasta coraz większej liczby turystów, a w konsekwencji na rozwój
przedsiębiorczości w sferze turystyki, przyczyniając się tym samym do dywersyfikacji i rozwoju
lokalnej gospodarki. Działania w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji powinny przebiegać
dwutorowo. Należy bowiem realizować inwestycje służące utrzymaniu i rozbudowie istniejącej
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. Z drugiej strony nie mniej ważne są działania promujące
Puławy jako miejsce atrakcyjne turystycznie.
Zadania objęte omawianym celem pośrednim przedstawiono na poniższym schemacie.

II.4. Rozwój turystyki i rekreacji
II.4.1. Rozwój współpracy z ościennymi gminami oraz
organizacjami regionalnymi w zakresie promocji turystyki
II.4.2. Rozwój działań służących otwieraniu Puław na Wisłę wraz z
poprawą jej żeglowności
II.4.3. Promocja oferty turystycznej Miasta Puławy
II.4.4. Utrzymanie i modernizacja istniejącej infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej oraz dalszy rozwój oferty sportoworekreacyjnej

II.4.1. Rozwój współpracy z ościennymi gminami oraz organizacjami regionalnymi w
zakresie promocji turystyki
Rozwój turystyki w Puławach nie będzie możliwy bez podejmowania współpracy z ościennymi
gminami i regionalnymi organizacjami. Dotyczy to w szczególności współdziałania w ramach Lokalnej
Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów”. O charakterze i zakresie tej współpracy
zadecydują władze samorządowe.
Istotne jest również inicjowanie przez Miasto realizowania wspólnych przedsięwzięć z gminami
ościennymi, zwłaszcza w ramach utworzonego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Do
przedsięwzięć tego typu zaliczyć należy m.in. utworzenie zintegrowanego systemu informacji
turystycznej, czy budowę wspólnych produktów turystycznych. Wskazana jest również koordynacja
współpracy z sąsiednimi samorządami w zakresie organizacji imprez turystycznych oraz
ukierunkowywania działań związanych z obsługą ruchu turystycznego zgodnie z wewnętrznymi
specjalizacjami poszczególnych gmin. Miasto jako ośrodek centralny obszaru funkcjonalnego pełnić
powinno rolę inicjatora i koordynatora tak pojętej współpracy.

II.4.2. Rozwój działań służących otwieraniu Puław na Wisłę wraz z poprawą jej żeglowności
Wisła jest rzeką stanowiącą o istotnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych i turystycznych Puław.
Już co najmniej od kilku lat Miasto wspólnie z innymi samorządami (Janowiec i Kazimierz Dolny)
buduje na jej walorach liczne atrakcje turystyczno-rekreacyjne, m.in. w ramach zrealizowanego już
projektu pn. „Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy produktu turystycznego przez
Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec”.
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Obecne działania koncentrować się będą w znacznej mierze na utrzymaniu i promocji istniejących
terenów rekreacyjnych. Oczekiwanym i pożądanym jest ponadto dalszy ich rozwój. Szczególnie
istotne będzie promowanie wśród turystów i mieszkańców wykorzystania puławskiej Mariny.
Kluczową, zaplanowaną na najbliższe lata inwestycją będzie poprawa żeglowności rzeki Wisły.
Przedsięwzięcie to obejmuje udrożnienie koryta rzeki na odcinku od Janowca do Gołębia wraz z
robotami towarzyszącymi. W ramach tego zadania wykonane zostaną m.in. prace remontowe
istniejących budowli wodnych oraz pochylni statków wraz z zagospodarowaniem nabrzeża w
Puławach. Równolegle z pracami służącymi poprawie żeglowności Wisły, prowadzone będą działania
zmierzające do pełnego zagospodarowania turystycznego Łachy Wiślanej. Realizacja tych
przedsięwzięć opierać się będzie na wykorzystaniu walorów przyrodniczych i krajobrazowokulturowych dla rozwoju żeglugi obsługującej ruch turystyczny, a także niwelowaniu zagrożeń
powodziowych.
Założono, że zadanie to współfinansowane będzie ze środków europejskich w ramach
zaproponowanego przedsięwzięcia priorytetowego dla realizacji Strategii Rozwoju Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.).

II.4.3. Promocja oferty turystycznej Miasta Puławy
Miasto Puławy dysponuje bogatą ofertą turystyczną, która opiera się o walory związane z rejonem
jego usytuowania. Są to zarówno walory przyrodniczo-krajobrazowe, wynikające z położenia Puław w
obszarze Krainy Lessowych Wąwozów, jak i walory kulturowe, które wiążą się przede wszystkim z
licznymi zabytkami z zespołem pałacowo-parkowym na czele.
W obliczu silnej konkurencji ze strony innych atrakcyjnych ośrodków, samorząd musi jednak
podejmować różnorodne działania promujące ofertę turystyczną Miasta. Do działań tych zaliczyć
należy udział w targach i imprezach poświęconych prezentacji miejsc atrakcyjnych turystycznie, a
także promocję Puław oraz regionu w publikacjach, wydawnictwach oraz portalach internetowych.
Bardzo ważne w tym zakresie będzie także podejmowanie i rozwój współpracy z gminami
ościennymi i organizacjami turystycznymi działającymi w regionie.

II.4.4. Utrzymanie i modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz
dalszy rozwój oferty sportowo-rekreacyjnej
Utrzymanie i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz dalsza jej rozbudowa
przyczyniać się będą do rozwoju w Puławach turystyki aktywnej i do podejmowania aktywności
fizycznej przez mieszkańców. Osią tego zadania będzie przede wszystkim promocja i utrzymanie
istniejących obiektów sportowych służących uprawianiu sportu masowego i sportu profesjonalnego.
Równolegle z działaniami polegającymi na utrzymaniu istniejącej infrastruktury, prowadzone będą
prace zmierzające do sukcesywnego uzupełniania sieci obiektów sportowych przeznaczonych do
uprawiania sportów zarówno letnich, jak i zimowych.
Do kluczowych zadań w tym zakresie należeć będzie utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych
oraz pozostałej infrastruktury dla rowerzystów na terenie Puław. Zakłada się ponadto dalszą
rozbudowę sieci ścieżek rowerowych, zwłaszcza w sąsiedztwie Wisły oraz wspieranie procesu
budowy połączeń ścieżkami rowerowymi miasta z sąsiednimi miejscowościami.
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CEL STRATEGICZNY NR III. UTRZYMANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA NA TERENIE PUŁAW
Ocena jakości życia na terenie Puław dokonana przez mieszkańców jest bardzo wysoka. Miasto
Puławy za główny cel wszelkich podejmowanych działań stawia sobie utrzymanie wysokiej jakości
życia. Omówione wcześniej cele strategiczne „Wzmocnienie potencjału rozwojowego Miasta” oraz
„Rozwój i dywersyfikacja lokalnej gospodarki” stanowią środki jego realizacji. Nie należy jednak
zaniedbywać ważnych dla mieszkańców aspektów społecznych życia w Puławach.
Zaplanowane działania w tej sferze realizowane będą przede wszystkim z budżetu miasta oraz
pozyskanych środków zewnętrznych. Dotyczyć będą podnoszenia jakości kształcenia i wychowania,
rozwoju oferty kulturalnej, zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego, rozwoju budownictwa
mieszkaniowego i infrastruktury komunalnej, a także poprawy bezpieczeństwa publicznego.
Zgodnie z przedstawionymi założeniami sformułowane zostały następujące cele pośrednie:
 Podnoszenie jakości oferty edukacyjnej w Mieście Puławy,
 Rozwój kultury,
 Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego,
 Poprawa oferty i jakości usług komunalnych,
 Poprawa bezpieczeństwa publicznego.
Realizacja tego celu istotna jest m.in. ze względu na konieczność zatrzymania rosnącego odpływu
mieszkańców z Puław. Z drugiej strony należy podejmować działania, które sprzyjać będą powrotom
do miasta i osiedlaniu się w nim na stałe nie tylko powracających, ale również nowych mieszkańców.
Wymiernym wskaźnikiem realizacji tego celu będzie zatem saldo migracji.

Cel pośredni III.1. Podnoszenie jakości oferty edukacyjnej w Mieście Puławy
Bardzo ważnym aspektem jakości życia w Mieście jest dostępność i jakość oferty edukacyjnej.
Kształtowana jest ona z jednej strony przez dostępną infrastrukturę edukacyjną, a także przez
oferowany poziom i kierunki kształcenia. Samorząd powinien dołożyć starań, by oferta edukacyjna
Puław stała na jak najwyższym poziomie, odpowiadając na zmieniające się potrzeby uczniów i
wymogi lokalnego rynku pracy.
Należy podkreślić, że kształtowanie systemu edukacji w wielu aspektach leży poza zakresem działania
samorządu gminnego. Ponieważ jednak zadanie to ma ogromne znaczenie dla utrzymania wysokiej
jakości życia mieszkańców, nie może pozostać bez aktywnego włączania się w jego realizację władz
miejskich.
Zadania strategiczne, pozwalające na realizację tego celu przedstawiono na schemacie.
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III.1.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej
Jakość oferty edukacyjnej w Mieście i to, jak jest ona postrzegana przez mieszkańców w znacznej
mierze zależy od stanu samej infrastruktury. Oczekuje się zatem od samorządu podejmowania
działań sprzyjających jej nieustannemu rozwojowi. Są to działania polegające na rozbudowie szeroko
pojętej bazy edukacyjnej.
Dotyczy to m.in. tworzenia i wykorzystania w celach edukacyjnych obiektów pozaszkolnych.
Ogromny potencjał w tym zakresie ma Puławski Park Naukowo-Technologiczny. Rolą samorządu jest
wsparcie wszelkich inicjatyw współpracy Parku ze szkołami różnych szczebli, mających na celu
wykorzystanie jego zaplecza do użytku dla uczniów.
Należy ponadto dążyć do rozbudowy zaplecza technicznego placówek edukacyjnych, sprzyjającej
budowaniu trwałego zainteresowania nauką. Równocześnie powinny być prowadzone działania
mające na celu dostosowanie infrastruktury szkół do zmieniających się potrzeb uczniów. Polegać one
mają na modernizacji i doposażaniu szkół w pomoce dydaktyczne i naukowe, a także rozwoju bazy
świetlicowej i szkolnej infrastruktury sportowej.
Rozwojowi infrastruktury edukacyjnej Puław towarzyszyć będą działania, służące podnoszeniu jakości
kształcenia i wychowania. Do działań tych należy m.in. rozwój pozalekcyjnej oferty edukacyjnej, w
tym obejmującej ofertę dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
W dobie coraz bardziej widocznych zmian demograficznych, należy również stale monitorować
potrzeby Miasta w zakresie optymalizacji sieci szkół, która zapewni swobodny dostęp do placówek i
utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia.

III.1.2. Wspieranie współpracy szkół ze środowiskiem przedsiębiorców
Obok rozbudowy bazy edukacyjnej, dla podnoszenia jakości kształcenia niezwykle istotne jest
również dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy. Służyć temu będzie
współpraca szkół ze środowiskiem przedsiębiorców. Kluczowa jest tutaj wzajemna wymiana
informacji. Poznanie potrzeb pracodawców przez organy zarządzające szkołami w przyszłości
umożliwi modyfikację programów nauczania i profili edukacyjnych w szkołach. Rolą samorządu
powinno być stworzenie platformy tej współpracy i aktywne wspieranie wszelkich inicjatyw
nastawionych na jej rozwój.
Równocześnie, prowadzone będą działania promujące organizowanie programów stypendialnych
oraz programów praktyk i staży u puławskich pracodawców skierowanych do uczniów miejscowych
szkół. Oczekiwane będą działania ułatwiające przedsiębiorcom zgłaszanie zapotrzebowania na
praktykantów/stażystów oraz dobór odpowiednich kandydatów spośród puławskich uczniów i
absolwentów szkół. Zakłada się, że w kontakcie przedsiębiorca-uczeń pośredniczyć będą przede
wszystkim same szkoły, zaś koordynatorem tych działań będą odpowiednie wydziały Urzędu Miasta i
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Starostwa Powiatowego. Założono, że program praktyk i staży uruchomiony zostanie w wakacje
2015 roku. Konieczne będzie przy tym prowadzenie działalności informującej o korzyściach, jakie
mogą płynąć ze współpracy, a także o zagrożeniach wynikających z jej braku.
Ponieważ zadanie to dotyczy szkół ponadgimnazjalnych, dla większości których organem
prowadzącym jest powiat, Miasto będzie ściśle współdziałać z samorządem powiatowym. Za
monitoring podejmowanych działań i ich efektów odpowiedzialny będzie wydział edukacji Urzędu
Miasta. Zakłada się, że w przypadku braku oczekiwanych rezultatów, zorganizowane zostanie na
szerszą skalę forum współpracy między przedstawicielami przedsiębiorstw a organami
zarządzającymi szkół w formie konferencji bądź cyklu spotkań tych środowisk.
W Puławach funkcjonuje także szkoła wyższa, która obecnie stanowi wydział zamiejscowy UMCS w
Lublinie. Niezwykle ważnym aspektem dla realizacji tego zadania będzie zatem również wspieranie
tworzenia i utrzymania kierunków kształcenia zgodnych z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez
pracodawców na rynku pracy. Działania te opierać się będą m.in. na promocji wśród puławskich
maturzystów podejmowania studiów na tych kierunkach.

III.1.3. Podnoszenie jakości kształcenia i wychowania
Celem działań edukacyjnych jest wszechstronny rozwój ucznia. Na jego osiągnięcie w dużej mierze
wpływa jakość oferowanego kształcenia, która jest wypadkową przygotowania merytorycznego kadry
pedagogicznej oraz wyposażenia obiektów oświatowych. Z tego względu prowadzone będą prace w
zakresie rozwoju form oraz metod kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży, a równolegle z tymi
działaniami prowadzone będą prace w zakresie modernizacji obiektów oświatowych. Działania te
obejmować będą tworzenie warunków do stałego doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także
realizacji programów autorskich, wychowawczych, regionalnych, turystycznych, ekologicznych,
zdrowotnych i profilaktycznych.
Ponadto rozwijane będą edukacyjne programy przedsiębiorczości oraz miejskie programy nauki
języków, które przyczynią się do zwiększenia przywiązania młodych ludzi do Puław i regionu.
Akcentowana będzie także praca z uczniami zdolnymi poprzez pomoc w przygotowaniu ich do wzięcia
udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Równolegle rozwijana będzie oferta zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz stworzone zostaną odpowiednie warunki do uczestnictwa
uczniów, nauczycieli i rodziców w programach współpracy szkół z krajów Unii Europejskiej i spoza
niej. Oferta pozalekcyjna placówek wzbogacona zostanie wraz z rozwojem bazy świetlicowej. Na
właściwe jej kształtowanie pozwoli stałe monitorowanie zapotrzebowania zgłaszanego przez uczniów
i ich opiekunów.

Cel pośredni III.2. Rozwój kultury
O jakości życia mieszkańców miasta świadczy także dostępność i jakość jego oferty kulturalnej.
Realizacja zadań z zakresu kultury w znacznej mierze leży w zakresie odpowiedzialności
samorządowych instytucji kultury wspieranych przez organizacje pozarządowe.
Zadania realizowane w ramach omawianego celu wskazane zostały na poniższym schemacie.
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III.2.1. Modernizacja obiektów instytucji kultury
Samorządowe instytucje kultury działające w Puławach to Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”,
Biblioteka Miejska oraz Muzeum Czartoryskich w Puławach – oddział Muzeum Nadwiślańskiego. To
one w znacznej mierze realizują zadania Miasta z zakresu upowszechniania kultury wśród
mieszkańców.
Podstawowym zadaniem, które sprzyjać ma rozwojowi kultury w Puławach zaplanowanym na
najbliższe lata jest modernizacja POK „Dom Chemika”. Służyć to będzie podniesieniu POK do rangi
centrum kultury o znaczeniu subregionalnym. Prace modernizacyjne zakładają wykonanie we
wszystkich pomieszczeniach obiektu prac budowlanych, instalacji sanitarnych, elektrycznych,
teletechnicznych oraz specjalistycznych (technologicznych).
Obok przebudowy pomieszczeń, wykonane zostaną także prace na zewnątrz budynku, w tym
termomodernizacja elewacji i dachu z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Wejście główne do
obiektu zostanie usytuowane od strony placu Chopina. Przebudowany zostanie plac przed
ośrodkiem, a także chodniki i teren pomiędzy pawilonami z elementami małej architektury,
oświetlenia i zieleni. Prace budowlane poprzedzone zostaną przeprowadzeniem prac projektowych,
które zgodnie z planem powinny zostać zakończone do 16.12.2015.
W ramach realizacji tego zadania prowadzone będą ponadto dalsze inwestycje służące poprawie
wyposażenia Biblioteki Miejskiej. Wspierane będą także działania, polegające na zapewnieniu
mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości infrastruktury kulturalnej w osiedlowych placówkach
kulturalnych.

III.2.2. Wspieranie form upowszechniania kultury oraz działalności twórców
Szeroko pojęte upowszechnianie kultury polega na rozszerzeniu zasięgu oddziaływania dóbr kultury
poprzez ułatwianie odbiorcom kontaktu ze zjawiskami kulturalnymi. W ramach tego działania swoją
ofertę doskonalić będą samorządowe instytucje kultury: POK „Dom Chemika”, Biblioteka Miejska
oraz Muzeum Czartoryskich w Puławach, co przełoży się na zwiększenie liczby rokrocznie
organizowanych przez te placówki imprez o charakterze kulturalnym.
Zapotrzebowanie społeczne na różne formy aktywności w dziedzinie kultury w coraz większym
stopniu będzie realizowane także przez organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje), których
w dziedzinie kultury działa na terenie Puław ok. 13. Najlepsze i najwartościowsze propozycje z ich
strony otrzymają dofinansowanie z budżetu miasta.

Cel pośredni III.3. Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego
Ważnym elementem decydującym o ocenie jakości życia jest poziom bezpieczeństwa socjalnego i
stan zdrowia mieszkańców. Od władz samorządowych oczekuje się zatem podejmowania działań
mających na celu stałe podnoszenie poziomu tego bezpieczeństwa.
Zadania omawianego celu wskazane zostały na poniższym schemacie.
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III.3.1. Współdziałanie z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia
Odpowiedni poziom, zakres i dostępność usług medycznych to jeden z głównych czynników
wpływających na jakość życia w mieście. Standard i dostępność usług medycznych zależą przede
wszystkim od skuteczności rozwiązań systemowych w służbie zdrowia wdrażanych na poziomie
rządowym. Na terenie Miasta Puławy zadania z zakresu ochrony zdrowia realizowane są
w szczególności przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w skład którego wchodzi
szpital specjalistyczny, przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej oraz przychodnia specjalistyczna.
Organem prowadzącym SP ZOZ w Puławach jest Powiat Puławski.
Równolegle zadania z zakresu ochrony zdrowia na terenie Miasta Puławy prowadzone są przez
niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, prywatne gabinety lekarskie oraz grupowe praktyki
pielęgniarskie. Prowadzące swoją działalność w zasobach lokalowych miasta niepubliczne zakłady
opieki zdrowotnej, korzystają z preferencyjnych stawek czynszu za wynajem lokali. Ze względu na
ograniczone możliwości działania samorządu gminnego w dziedzinie zadań z zakresu ochrony
zdrowia, ważnym obszarem aktywności będzie rozwój dotychczasowej współpracy Miasta
z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia mieszkańców. Szczególnym obszarem
współdziałania będzie wdrażanie i realizacja zdrowotnych programów profilaktycznych
skierowanych do różnych grup mieszkańców.

III.3.2. Profilaktyka zdrowotna i edukacja na rzecz zdrowia
Celem profilaktyki zdrowotnej jest zapobieganie chorobom poprzez działania związane z ich
wczesnym wykryciem i leczeniem oraz utrwalaniem prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia.
Środkiem do osiągnięcia tego celu jest edukacja zdrowotna, czyli proces, w którym człowiek uczy się
dbać o zdrowie własne i społeczeństwa, w którym żyje. Skupia się ona na ukazaniu i uświadomieniu
człowiekowi relacji między jego zdrowiem a prowadzonym przez niego stylem życia oraz motywuje
do realizacji działań sprzyjających zdrowiu.
W ramach aktywności z zakresu edukacji zdrowotnej na terenie Miasta Puławy kontynuowane będą
liczne projekty mające na celu wspieranie przedsięwzięć związanych z edukacją prozdrowotną
skierowane do dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Przedsięwzięcia te zrealizowane zostaną przy
współpracy władz Miasta, szkół oraz organizacji pozarządowych i wpisywać się będą w działania
podejmowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Natomiast w ramach działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej prowadzone będą
profilaktyczne programy zdrowotne realizowane przez placówki ochrony zdrowia. Wszelkie
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aktywności z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowotnej odbywać się będą przy wsparciu władz
samorządowych.

III.3.3. Przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym
W celu zapobiegania pojawianiu się niekorzystnych zjawisk społecznych takich jak alkoholizm,
narkomania, przemoc czy agresja, prowadzi się różnego rodzaju programy profilaktyczne. Podstawę
projektowanych i realizowanych działań w zakresie profilaktyki i terapii stanowią cykliczne analizy
zagrożeń zjawiskami patologii społecznych. Prowadzone są one przez samorząd Miasta Puławy we
współpracy z ośrodkami naukowymi. Badania te umożliwiają ocenę skuteczności prowadzonej w tym
zakresie aktywności oraz dostosowywanie form i sposobów działania do zmieniających się potrzeb
społecznych.
W zakresie przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom społecznym rozwijane będą aktywności, które
obejmą w szczególności działania o charakterze edukacyjnym, interwencyjnym i terapeutycznym. W
ramach zadań edukacyjnych planowane jest rozwijanie programów zwiększających poziom wiedzy
na temat uzależnień i ich następstw. Działania o charakterze interwencyjnym kierowane będą do
tzw. grup ryzyka w formie zajęć grupowych oraz indywidualnych konsultacji ze specjalistami.
Równolegle prowadzone będą także działania w zakresie terapii uzależnień i redukcji szkód.
Ramy organizacyjne, prawne i finansowe prowadzonych działań określone zostaną w odpowiednich
dokumentach programowych, stanowiących część strategii integracji polityki społecznej Miasta
Puławy. Ramy działań zmierzających do przeciwdziałania alkoholizmowi wytycza Miejski Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedsięwzięcia prowadzące do
przeciwdziałania przemocy normuje Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, natomiast aktywności związane z przeciwdziałaniem narkomanii
określa Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii.

III.3.4. Realizacja zadań z zakresu budownictwa socjalnego
Do podstawowych elementów decydujących o bezpieczeństwie socjalnym rodziny należy
zapewnienie mieszkania. W każdym społeczeństwie funkcjonują rodziny, które z różnych przyczyn nie
są w stanie zapewnić sobie mieszkania wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Odpowiedzialność za zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich
dochodach powierzona została gminom. Do obowiązków gmin w tym zakresie należy planowanie
i realizacja działań zmierzających do tworzenia odpowiednich warunków do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych, zarówno poprzez udostępnianie lokali komunalnych, jak i zapewnianie lokali
socjalnych oraz zamiennych.
Realizacja zadań z zakresu budownictwa socjalnego w Puławach oparta będzie o przyjęty przez
Radę Miasta „Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto Puławy”. Zakłada
on, iż modernizacja zasobu mieszkaniowego odbywać się będzie na podstawie corocznie
opracowywanych przez zarządcę zasobów mieszkaniowych szczegółowych planów remontów
sporządzanych w oparciu o przeprowadzane okresowo przeglądy budynków. W przypadku budynków
będących własnością wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto posiada udziały (lokale),
modernizacje odbywać się będą na podstawie stosownych uchwał podejmowanych przez
poszczególne wspólnoty, przy odpowiedniej do posiadanych udziałów partycypacji finansowej
Miasta. Program przewiduje także kontynuację budownictwa socjalnego poprzez budowę kolejnego
budynku wielorodzinnego na osiedlu Wólka Profecka.
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III.3.5. Prowadzenie i tworzenie instytucji wsparcia społecznego
W każdym społeczeństwie znajdują się osoby, które wymagają wsparcia społecznego. Są to
przeważnie ludzie starsi, samotni, chorzy. Także i Miasto Puławy boryka się z problemem szybkiego
przyrostu ich liczby.
Proces starzenia się społeczeństwa powoduje generowanie znacznych kosztów związanych m.in. ze
zwiększaniem wydatków z budżetów na szeroko rozumiane wsparcie osób starszych we wszystkich
sferach ich życia (zdrowie, kultura, pomoc społeczna, itp.). Obowiązkiem samorządu jest zapewnienie
im odpowiedniej do potrzeb pomocy. Odpowiedzią na te potrzeby są działania prowadzone przez
jednostki organizacyjne Miasta Puławy, m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy
Dom Samopomocy oraz Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej.
Wszystkie wymienione powyżej instytucje są jednak niewystarczające wobec rosnących potrzeb
dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego. Dostrzega się potrzebę tworzenia
całodobowych i dziennych domów pomocy społecznej i innych instytucji wsparcia społecznego, jak
również rozbudowy placówek już funkcjonujących. Ważne jest przy tym rozwiązanie kwestii
dotyczącej rosnącego zapotrzebowania na mieszkania socjalne.
Oczekiwanym działaniem samorządu miejskiego będzie współdziałanie z gminami Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego mające na celu realizację inwestycji w zakresie rozbudowy sieci placówek wsparcia
społecznego, w szczególności w odniesieniu do opieki nad osobami starszymi i długotrwale chorymi.
Dotyczy to przede wszystkim rozwoju usług związanych z całodobową opieką, co wymaga budowy
Całodobowego Domu Pomocy Społecznej.

III.3.6. Promocja kultury fizycznej i sportu
Aktywność fizyczna stanowi jeden z najlepszych sposobów na zachowanie dobrego stanu zdrowia.
Miasto Puławy, żywotnie zainteresowane dobrym samopoczuciem mieszkańców, wspierać będzie
wszelkie inicjatywy służące rozwojowi kultury fizycznej, w szczególności poprzez:
1) Wspieranie lokalnych organizacji sportowych
Zorganizowane przedsięwzięcia służące promocji kultury fizycznej wśród mieszkańców
otrzymywać będą od Miasta wsparcie swojej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem
lokalnych organizacji sportowych.
2) Popularyzację sportu masowego oraz sportu profesjonalnego
Działania Puław w zakresie popularyzacji uprawiania sportu dotyczyć będą zarówno sportu
amatorskiego, jak też wspierania sportu zawodowego. Sport amatorski pozwala
mieszkańcom poprawić stan zdrowia, profesjonalna działalność sportowa ma dodatkowy atut
w postaci promocji Miasta w kraju i na świecie. Puławy będą wspierać obie formy aktywności
sportowej poprzez m.in. inwestowanie w infrastrukturę sportową i rekreacyjną.
3) Promocję zdrowego stylu życia
Władze Puław zamierzają aktywnie podejmować inicjatywy w zakresie propagowania wśród
mieszkańców zdrowego trybu życia. Akcje promocyjne kierowane będą do ludzi we
wszystkich grupach wiekowych.
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4) Podejmowanie działań promocyjnych w szkołach.
Zmiany cywilizacyjne sprawiają, że niechęć do i rezygnacja z aktywności fizycznej pojawia się
w coraz młodszym wieku. Z tego powodu ważne jest, aby akcjami promocyjnymi obejmować
dzieci i młodzież uczęszczających do szkół położonych na terenie miasta, nie pozwalając im
nabrać złych nawyków dotyczących wysiłku fizycznego.

III.3.7. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Wykluczenie społeczne oznacza stan, w którym jednostka jest niezdolna do uczestnictwa w
uznawanych za ważne aspektach życia społecznego – gospodarczych, politycznych i kulturowych.
Niezdolność ta znajduje się poza kontrolą danej osoby. Grupami, które w sposób szczególny są
narażone na wykluczenie są m.in.: osoby niepełnosprawne i długotrwale chore, osoby chore
psychicznie, uzależnieni, imigranci oraz członkowie mniejszości narodowych i etnicznych
(np. członkowie społeczności romskich), długotrwale bezrobotni, osoby opuszczające zakłady karne i
poprawcze, ofiary patologii życia rodzinnego, bezdomni, itp.
Należy podkreślić, że wykluczenie społeczne jest problemem nie tylko danej jednostki bądź grupy
osób wykluczonych, ale także i całego społeczeństwa. Dlatego też zakłada się, że samorząd lokalny
poprzez prowadzone instytucje wsparcia społecznego prowadził będzie działania, które z jednej
strony nastawione będą na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup szczególnie na nie
narażonych oraz na włączenie społeczne osób i grup już wykluczonych – z drugiej. W tym celu należy
utworzyć kompleksowy system wsparcia grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Istotna jest przy tym walka z ubóstwem i aktywizacja zawodowa, bowiem częstym korelatem
wykluczenia społecznego jest właśnie bieda i bezrobocie. Należy dążyć ponadto do wyrównywania i
podnoszenia szans rozwoju dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych i zagrożonych patologią,
zapewniając im kompleksowy system wsparcia w postaci np. stypendiów, czy organizacji zajęć
pozaszkolnych.

Cel pośredni III.4. Poprawa oferty i jakości usług komunalnych
Kolejną ważną grupą zadań realizowanych przez samorząd miejski są zadania związane z usługami
komunalnymi. Zapewnienie wysokiej jakości i dostępu do tych usług wszystkim mieszkańcom
stanowić będzie zatem jeden z priorytetów dla władz samorządowych.
Zadania te wskazane zostały na poniższym schemacie.

III.4.1. Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Miasto dysponuje stosunkowo niewielką powierzchnią gruntów dostępnych pod zabudowę
mieszkaniową. Kierunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz wskaźniki zagospodarowania i
użytkowania terenów zabudowy mieszkaniowej wskazane zostały w Studium uwarunkowań i
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kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy. Zgodnie z zapisami Studium pod
budownictwo mieszkaniowe przeznaczony został obszar położony w południowo-wschodniej części
miasta jako pasmo mieszkaniowe powstające w oparciu o nowoprojektowane drogi wylotowe w
kierunku gminy Końskowola.
Rozwój zabudowy mieszkaniowej będzie kontynuowany poprzez realizację zabudowy w osiedlach
rozwijających się, tj. Piaski Włostowickie, Piaski II, Górna Kolejowa (etap III), Górna Niwa oraz
Włostowice Południowe. Miasto Puławy będzie kontynuować wykup terenów pod planowane pasy
drogowe w nowopowstających osiedlach mieszkaniowych oraz je sukcesywnie wyposażać w
infrastrukturę techniczną zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego, w oparciu o Program Zamierzeń Inwestycyjnych Miasta Puławy.
Miasto będzie kontynuować monitorowanie rozwoju sieci osadniczej, zaś w przypadkach widocznej
aktywności osadniczej będzie podejmować działania zmierzające do stworzenia lub uzupełnienia
niezbędnej infrastruktury technicznej.
Obszary wskazane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Puławy jako
obszary budownictwa mieszkaniowego będą objęte działaniami samorządu zmierzającymi do jak
najlepszego przystosowania tych terenów do obecnie obowiązujących standardów w zakresie
dostępności do wysokiej jakości usług komunalnych.

III.4.2. Zapewnienie Miastu bezpieczeństwa energetycznego
W celu zapewnienia bezpiecznego, efektywnego i przyjaznego środowisku rozwoju systemów
energetycznych na terenie miasta będą kontynuowane działania przyjęte w „Projekcie założeń do
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Miasto
Puławy na lata 2012 – 2027” uchwalonym przez Radę Miasta Puławy uchwałą Nr XXIV/255/12 z dnia
30 sierpnia 2012 r. „Projekt założeń” jako dokument strategiczny umożliwia skuteczne zarządzanie
gospodarką energetyczną na terenie miasta i będzie aktualizowany co 3 lata.
Zapewnić należy w szczególności utrzymanie wysokiego standardu i bezpieczeństwa miejskich sieci
ciepłowniczych. Pożądana jest także dywersyfikacja źródeł pozyskiwania energii cieplnej. Za
realizację zadań w tym zakresie odpowiedzialne będzie Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o.

III.4.3. Rozwój systemu zbiorowego zaopatrzenia Miasta w wodę oraz odbioru i
oczyszczania ścieków
W związku z rozbudową miasta będącą rezultatem obowiązujących planów zagospodarowania
przestrzennego, które umożliwiają rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz rozwój terenów o
charakterze usługowo-przemysłowym, istniejąca sieć wodociągowa ulegać będzie stałej rozbudowie.
Równolegle do prowadzonych działań związanych z integracją systemu wodociągowokanalizacyjnego miasta z systemami sąsiednich gmin, realizowane będą przedsięwzięcia zapewniające
rozwój miejskiego systemu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.
Zakres tych działań wynikać będzie z corocznie aktualizowanego „Planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2018”. Ustalenia planu
uwzględniają zestawienie zadań inwestycyjnych, wysokość nakładów na poszczególne zadania,
wskazanie źródeł finansowania tych zadań oraz harmonogram ich finansowania. Zadania
inwestycyjne z zakresu rozwoju sieci kanalizacji deszczowej będą realizowane na podstawie
Programu Zamierzeń Inwestycyjnych.
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W planach inwestycyjnych z zakresu zaopatrzenia w wodę znalazła się rozbudowa sieci wodociągowej
na terenach przemysłowych przy ulicach Północna i Składowa. Przewiduje się także dalszą rozbudowę
sieci na osiedlu Górna Kolejowa, budowę nowej i rozbudowę istniejącej sieci na osiedlach
mieszkaniowych Piaski II, Piaski Włostowickie, Włostowice Sektor FGH oraz CD oraz rozpoczęcie
budowy sieci przy ulicach Towarowej i Kochanowskiego.
Z kolei plany dotyczące odbioru i oczyszczania ścieków zakładają rozpoczęcie kanalizowania osiedla
Górna Kolejowa, Piaski Włostowickie, Włostowice Sektor FGH i CD oraz kontynuację kanalizowania
osiedla Piaski II. Planuje się także budowę sieci w os. Wólka Profecka, a także na ul. Filtrowej
i Kochanowskiego.

Cel pośredni III.5. Poprawa bezpieczeństwa publicznego
Niezwykle istotny element oceny jakości życia stanowi bezpieczeństwo publiczne. Jest to grupa
czynników, obejmujących zabezpieczenie społeczeństwa przed różnego rodzaju zagrożeniami, m.in. o
charakterze przestępczym, zjawisk przyrodniczych i cywilizacyjnych. Zapewnienie mieszkańcom
bezpieczeństwa spoczywa w znacznej mierze na samorządzie oraz wszystkich instytucjach, które za to
bezpieczeństwo odpowiadają.
Zadania, które będą realizowane w ramach tego celu przedstawia schemat.

III.5.1. Wspieranie działalności służb mundurowych
W celu usprawnienia działań na rzecz społeczności lokalnej wymagana jest współpraca samorządu
z instytucjami powołanymi do ochrony zdrowia, życia, bezpieczeństwa i porządku publicznego
mieszkańców. Partnerstwo samorządu Miasta z Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną w zakresie
poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie Puław, obejmuje przede wszystkim współpracę
zmierzającą do polepszenia wyposażenia tych instytucji w odpowiednie środki techniczne,
niezbędne do zwiększenia ich skuteczności. Zakłada ono także trwałe wspieranie współdziałania
Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej, którego celem nadrzędnym jest wypracowanie wspólnych
procedur, form i metod postępowania, zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa ludności
i mienia oraz zapewnienia porządku publicznego. Partnerstwo przewiduje także pomoc Miasta
w organizowaniu przez służby mundurowe, w ramach współpracy ze społeczeństwem, programów
edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa, kierowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży.
Ponadto współpraca przejawiać się będzie poprzez promowanie przez samorząd działań służących
zwiększaniu akceptacji mieszkańców wobec funkcjonowania tych służb. Podstawę współpracy
stanowić będą coroczne uzgodnienia oparte o analizę stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie
Miasta Puławy. W ramach analizy prowadzona będzie także ocena skuteczności systemu monitoringu
miejskiego, której rezultaty określać będą konieczne kierunki jego rozwoju.
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III.5.2. Prowadzenie działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego
Bezpieczeństwo publiczne stanowi istotny element oceny jakości życia. Jego zapewnienie pozwoli
mieszkańcom na większe poczucie wspólnoty z Miastem. Działania służące bezpieczeństwu powinny
skupiać się na następujących obszarach:
 prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa publicznego,
 doskonalenie procedur reagowania w sytuacjach zagrożeń,
 rozbudowa monitoringu w miejscach publicznych, w szczególności w terenach o niskich
wskaźnikach bezpieczeństwa publicznego.
Bezpieczeństwo obywateli w istotnym zakresie zależy od nich samych. Konieczne jest zatem
edukowanie mieszkańców w zakresie minimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń oraz właściwego
zachowania w sytuacjach niebezpiecznych.
Na władzach spoczywa ponadto ciężar organizowania i koordynowania działań rozmaitych służb oraz
kierowania zachowaniem zwykłych mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. Niezbędne jest zatem
dokonywanie regularnych przeglądów i aktualizacji procedur wdrażanych w momentach
zagrożenia.
Istotnym i skutecznym sposobem poprawy bezpieczeństwa jest instalacja systemów
monitoringowych, dzięki którym odpowiednie służby mogą szybko dostrzec zagrożenie i zareagować,
a także uzyskać zapis zdarzenia do celów identyfikacyjnych i dowodowych. Nierzadko sam montaż
kamer pozwala zdecydowanie zwiększyć bezpieczeństwo na danym obszarze, dlatego rozwój
monitoringu powinien w pierwszej kolejności dotyczyć terenów o najsłabszych wskaźnikach
bezpieczeństwa.
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Monitoring i ewaluacja Strategii
1. Istota systemu monitorowania i ewaluacji
Istotą 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 2020 z perspektywą do
2030 r.” opierał się będzie o monitoring operacyjny i monitoring strategiczny.
Monitoring operacyjny przeprowadzany będzie na podstawie dwuletnich raportów, opisujących
działania podejmowane w ramach realizacji poszczególnych zadań strategicznych. Raporty te
przygotowywane będą przez odpowiednie wydziały Urzędu Miasta odpowiedzialne za podejmowanie
działań w ramach poszczególnych zadań strategicznych. Jeżeli w toku monitoringu operacyjnego
uwidoczni się potrzeba aktualizacji strategii, może on stać się do tego podstawą.
Na poziomie strategicznym natomiast, monitoring przeprowadzany będzie na podstawie raportu o
stanie miasta opracowywanego co cztery lata. Ocena stanu rozwoju miasta, w tym także stanu
wdrażania strategii, stanowić będzie podstawę przeprowadzenia planowej aktualizacji dokumentu.

2. Monitoring operacyjny
Celem monitoringu operacyjnego jest określenie stopnia realizacji wytyczonych w strategii celów i
zadań. Podstawą monitoringu będą opracowywane przez odpowiednie wydziały merytoryczne
Urzędu Miasta raporty oraz analiza osiągnięcia wskaźników monitoringowych. Przykładowe wskaźniki
realizacji zadań i osiągnięcia celów przedstawia załącznik 3.
Procedura monitorowania na poziomie operacyjnym odbywać się będzie nie rzadziej niż raz na 2 lata.
Najbardziej optymalny moment na przystąpienie do niego stanowią ostatnie miesiące roku
kalendarzowego (październik/listopad).
Oczekiwany przebieg procedury monitorowania operacyjnego przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 78. Etapy przeprowadzania monitoringu operacyjnego
LP.

1.

DZIAŁANIE

Zarządzenie o
rozpoczęcia
monitoringu

PODMIOTY
ZAANGAŻOWANE

WYNIKI I PROCEDURY

TERMIN

Prezydent Miasta

Wskazanie oczekiwanych
ustaleń, podmiotów
odpowiedzialnych za
przeprowadzenie monitoringu,
określenie harmonogramu
przeprowadzenia monitoringu,

październiklistopad; w okresie
co najmniej co dwa
lata; zalecane jest
przeprowadzanie
monitoringu
operacyjnego w
okresach rocznych
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PODMIOTY
ZAANGAŻOWANE

WYNIKI I PROCEDURY

TERMIN

Ogłoszenie
rozpoczęcia
monitoringu

Zespół zadaniowy
wskazany w
zarządzeniu Prezydenta
lub wyznaczony wydział

Przekazanie wydziałom
merytorycznym UM oraz – w
miarę potrzeby i możliwości –
innym podmiotom informacji o
rozpoczęciu monitoringu oraz o
zakresie oczekiwanych
informacji; przekazanie ankiet i
formularzy

1 tydzień

3.

Opis stanu realizacji
zadań strategii

Wydziały merytoryczne
UM przy współpracy
innych podmiotów
zaangażowanych we
wdrażanie strategii

Opis działań podjętych w celu
realizacji strategii; opis
zagrożeń dla prawidłowej
realizacji zadań strategii

2 tygodnie

4.

Przekazanie opisów
stanu realizacji
strategii zespołowi
zadaniowemu

Wydziały merytoryczne
UM

-

-

5.

Ocena wyników
(porównanie z
planem)

Określenie stopnia wykonania
przyjętych zapisów strategii;
określenie odchyleń

2 tygodnie

6.

Identyfikacja i analiza
przyczyn odchyleń

Ocena rozbieżności pomiędzy
założeniami a rezultatami oraz
poszukiwanie i określenie
przyczyn zaistniałej sytuacji

-

Zalecenia co do zmiany
dotychczasowych metod
realizacji bądź sugestia do
wprowadzenia nowych;
określenie i akceptacja działań
korygujących

1 tydzień

Zespół zadaniowy
wskazany w
zarządzeniu Prezydenta
lub wyznaczony wydział

Przekazanie informacji o
zauważonych
niedociągnięciach, problemach
oraz o zalecanych sposobach
rozwiązania problemów do
aktorów strategii

-

Prezydent Miasta

Celem sprawozdania będzie
powiadomienie Rady o stanie
wdrażania strategii rozwoju
oraz o dostrzeżonych przy jej
wdrażaniu problemach

w terminie
kolejnego
posiedzenia Rady,
chyba że Rada
postanowi o innym
terminie

LP.

2.

7.

DZIAŁANIE

Planowanie korekty

8.

Przekazanie
zalecanych korekt

9.

Przedłożenie
sprawozdania z
monitoringu dla Rady
Miasta

Zespół zadaniowy
wskazany w
zarządzeniu Prezydenta
lub wyznaczony wydział
Zespół zadaniowy
wskazany w
zarządzeniu Prezydenta
lub wyznaczony wydział
Prezydent Miasta na
podstawie zaleceń
zespołu zadaniowego
wskazanego w
zarządzeniu Prezydenta
lub wyznaczonego
wydziału

Źródło: Opracowanie własne

Monitoring operacyjny może stać się podstawą aktualizacji Strategii. Jeżeli w wyniku
przedstawionych informacji uwidoczni się potrzeba uzupełnienia lub aktualizacji zapisów dokumentu,
które będą istotne z punktu widzenia wizji rozwoju, Prezydent Miasta może wydać zarządzenie o
przystąpieniu do aktualizacji strategii. Należy wówczas zastosować tryb prac zaproponowany dla
etapu aktualizowania strategii w ramach monitoringu strategicznego.
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3. Monitoring strategiczny
Istotą monitoringu na poziomie strategicznym, w odróżnieniu od monitoringu operacyjnego, jest
ocena realizacji strategii z punktu widzenia jej dopasowania do bieżących potrzeb społeczności
Miasta oraz stopnia wypełniania zawartych w niej celów strategicznych służących realizacji wizji
Miasta.
Monitoring strategiczny przeprowadzany będzie w cyklach co najmniej czteroletnich na podstawie
raportu o stanie miasta. Założono ponadto, że w latach, w których będzie on przeprowadzany,
odstąpi się od monitoringu operacyjnego.
Monitoring strategiczny może stać się podstawą do aktualizacji Strategii. W dobie dynamicznych
przemian społecznych i gospodarczych, uznać należy bowiem, że zmiany zachodzące w okresach
kilkuletnich mogą być na tyle istotne, że konieczne będzie uaktualnienie zapisów dokumentu.
Oczekiwany przebieg procedury monitoringu strategicznego przedstawia poniższa tabela.
Tabela 79. Etapy przeprowadzania monitoringu strategicznego
PODMIOTY
ZAANGAŻOWANE

LP.

DZIAŁANIE

1.

Zarządzenie o
rozpoczęcia
monitoringu

Prezydent Miasta

2.

Ogłoszenie
rozpoczęcia
monitoringu

Wydział
Programowania
i Inwestycji (PI)

3.

Opis stanu realizacji
zadań strategii

Wydziały
merytoryczne UM
przy współpracy
innych podmiotów
zaangażowanych we
wdrażanie strategii

Opis działań podjętych w celu
realizacji strategii; opis zagrożeń
dla prawidłowej realizacji zadań
strategii

2 tygodnie

4.

Przekazanie opisów
stanu realizacji
strategii zespołowi
zadaniowemu

Wydziały
merytoryczne UM

-

-

Wydział
Programowania
i Inwestycji (PI)

Określenie stopnia wykonania
przyjętych zapisów strategii;
określenie odchyleń, ocena
stopnia rozbieżności, określenie
sytuacji Miasta z punktu widzenia
warunków życia w nim (z
wykorzystaniem analizy
statystycznej opisanej dalej)

4 tygodnie

5.

Przygotowanie
raportu o stanie
realizacji strategii
oraz raportu o
stanie miasta

WYNIKI I PROCEDURY
Wskazanie oczekiwanych ustaleń,
podmiotów odpowiedzialnych za
przeprowadzenie monitoringu,
określenie harmonogramu
przeprowadzenia monitoringu,
Przekazanie wydziałom
merytorycznym UM oraz – w
miarę potrzeby i możliwości –
innym podmiotom informacji o
rozpoczęciu monitoringu oraz o
zakresie oczekiwanych informacji;
przekazanie ankiet i formularzy
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co najmniej co
cztery lata
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LP.

DZIAŁANIE

PODMIOTY
ZAANGAŻOWANE

6.

Dyskusja nad
raportami

Zespół zadaniowy

7.

Prace studyjne nad
zapisami strategii

Zespół zadaniowy
przy wsparciu
wydziałów
merytorycznych UM

8.

Przygotowanie
aktualizacji strategii

Wydział
Programowania
i Inwestycji (PI)

Przyjęcie aktualizacji
przez zespół
zadaniowy
Przedłożenie
10.
aktualizacji Radzie
Miasta
Przyjęcie aktualizacji
11.
przez Radę
Źródło: Opracowanie własne
9.

Zespół zadaniowy

WYNIKI I PROCEDURY
Celem dyskusji jest podjęcie
decyzji co do zakresu potrzebnych
prac nad aktualizacją strategii, w
przypadku podjęcia decyzji o
konieczności dokonania
aktualizacji, należy zastosować się
do punktów kolejnych, w
przypadku decyzji o
niedokonywaniu aktualizacji
należy zakończyć monitoring w
trybie przewidzianym dla
monitoringu operacyjnego w
punktach 5 i następnych
Analiza zapisów strategii w części
dotyczącej celów pośrednich i
zadań strategicznych a także
zapisów zadań operacyjnych
służących realizacji zadań
strategicznych, wskazanie
potrzebnych zmian, dyskusja nad
proponowanymi zmianami
Aktualizacja zapisów strategii
powinna być wykonana na
podstawie ustaleń zespołu
zadaniowego
Przyjęcie tekstu, który zostanie
przedłożony pod obrady Rady
Miasta

Prezydent Miasta

Przedłożenie dokumentu pod
obrady Rady Miasta

Rada Miasta

Podjęcie uchwały w sprawie
aktualizacji strategii rozwoju
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-

1 miesiąc

1 miesiąc

3 tygodnie przed
terminem sesji
Rady Miasta
W terminie sesji
Rady Miasta
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Załączniki
1. Załącznik 1 – Treść ankiety
A. Ankieta ogólna

Jakość życia
Jak ocenia Pan/Pani jakość życia w Mieście Puławy?
Proszę zaznaczyć właściwe pole znakiem „X”.
Zdecydowanie
Zdecydowanie Nie mam
Pytanie
Tak
Nie
tak
nie
zdania
Czy dostęp do podstawowej
opieki zdrowotnej (przychodnie
lekarza rodzinnego) jest dla
Pana/Pani wystarczający? Czy
lokalizacja przychodni jest dla
Pana/Pani dogodna?
Czy w Mieście Puławy czyje się
Pan/Pani bezpiecznie?
Czy dostęp do szkół na różnych
poziomach nauczania, w tym
przede wszystkim szkół
podstawowych i gimnazjów jest
dla Pana/Pani wystarczający?
Czy Pana/Pani zdaniem w
Mieście Puławy jest
wystarczająca liczba
przedszkoli?
Czy lokalizacja przedszkoli jest
dogodna?
Czy Pana/Pani zdaniem w
Mieście Puławy jest
wystarczająca liczba żłobków?
Czy lokalizacja żłobków jest
dogodna?
Czy odwiedzając inne miasta w
Polsce, jest Pan/Pani dumna z
zamieszkania w Puławach?
Czy poleciłby/poleciłaby
Pan/Pani Miasto Puławy jako
miejsce do zamieszkania?
Proszę wskazać dlaczego poleciłby/poleciłaby (nie poleciłby/nie poleciłaby) Pan/Pani Miasta Puławy
jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania?
1. ........................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................
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3. ........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................
5. ........................................................................................................................................

Ochrona zdrowia
Jak ocenia Pan/Pani dostępność i jakość świadczonych usług przez instytucje odpowiedzialne za
ochronę zdrowia?
Proszę ocenić każdą instytucję w skali 1-5, przy czym „5” oznacza „bardzo dobrze”, zaś „1” – „źle”.
Ostatnia rubryka – „Nie mam zdania”
Bardzo
Nie mam
Dobrze
Średnio
Słabo
Źle
Ocena
dobrze
zdania
Pytanie
5
4
3
2
1
dostęp do instytucji
odpowiedzialnych za
ochronę zdrowia, w tym:
przychodnie
(odpowiednia liczba i
dobra lokalizacja)
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Puławy
pogotowie ratunkowe
jakość świadczonej opieki
zdrowotnej (kwalifikacje
kadry medycznej, dostęp
do lekarzy specjalistów,
czas oczekiwania na
przyjęcie do lekarza), w
tym:
Przychodnie
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Puławy
pogotowie ratunkowe
inne uwagi (proszę
wskazać jakie)
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Bezpieczeństwo publiczne
Jak ocenia Pan/Pani poziom bezpieczeństwa publicznego gwarantowanego przez odpowiednie
służby?
Bardzo
Nie mam
Dobrze
Średnio
Słabo
Źle
Ocena
dobrze
zdania
Pytanie
5
4
3
2
1
praca służb
odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo
publiczne, w tym:
Policja
Straż Miejska
jakość systemu
monitoringu miejskiego
inne uwagi (proszę
wskazać jakie)

Edukacja
Czy ma Pan/Pani jakiekolwiek doświadczenia związane z miejską opieką żłobkową i/lub edukacją
przedszkolną?
Tak, dziecko w mojej rodzinie uczęszcza/uczęszczało miejskiego żłobka
Tak, moje dziecko uczęszcza/uczęszczało do przedszkola w Puławach
Tak, pracuję w miejskim przedszkolu/miejskim żłobku
Nie
Jak Pan/Pani ocenia następujące aspekty opieki żłobkowej / edukacji przedszkolnej w Puławach?
Bardzo
Nie mam
Dobrze
Średnio
Słabo
Źle
Ocena
dobrze
zdania
Pytanie
5
4
3
2
1
Dostosowanie liczby
miejsc w żłobkach do
zapotrzebowania
Czas oczekiwania i
łatwość przyjęcia dziecka
do żłobka
Łatwość dostępu do
wychowania
przedszkolnego
Poziom wychowania
przedszkolnego
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Ocena
Pytanie

Bardzo
dobrze
5

Dobrze

Średnio

Słabo

Źle

4

3

2

1

Nie mam
zdania
-

inne uwagi (proszę
wskazać jakie)

Jak Pan/Pani ocenia następujące aspekty edukacji podstawowej w Puławach?
Bardzo
Dobrze
Średnio
Słabo
Ocena
dobrze
Pytanie
5
4
3
2
Łatwość dostępu do szkół
podstawowych
(odpowiednia liczba,
odległość od miejsca
zamieszkania)
Poziom edukacji
podstawowej
inne uwagi (proszę
wskazać jakie)

Jak Pana/Pani ocenia następujące aspekty puławskiej oferty edukacyjnej?
Bardzo
Dobrze
Średnio
Słabo
Ocena
dobrze
Pytanie
5
4
3
2
poziom dostosowania do
specyfiki lokalnego rynku
pracy
sprzyjanie decyzjom o
osiedlaniu się na stałe w
Puławach
atrakcyjność dodatkowej
oferty edukacyjnej
inne uwagi (proszę
wskazać jakie)
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Źle
1

Źle
1

Nie mam
zdania
-

Nie mam
zdania
-
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W Puławach obserwuje się w ostatnich latach odpływ młodych ludzi do większych ośrodków
miejskich (np. Warszawa), na co wpływ mają poniższe czynniki. Jak Pan/Pani ocenia ich znaczenie?
Ocena
Czynnik

Kluczowe
5

Duże
4

Średnie
3

Niewielkie
2

Żadne
1

słabe perspektywy znalezienia
zatrudnienia w mieście
niedostosowanie puławskiego
systemu szkolnictwa do rynku
pracy
brak dostępności do
atrakcyjnego szkolnictwa
wyższego
peryferyjne położenie Puław
(Polska Wschodnia,
Lubelszczyzna)
słaba dostępność mieszkań
(zbyt wysokie ceny mieszkań)
niewielkie wsparcie ze strony
władz Miasta dla nowych
przedsiębiorców, co przyczynia
się do ograniczonych
możliwości podjęcia
działalności gospodarczej
inne uwagi (proszę wskazać
jakie)

Jakie Pana/Pani zdaniem działania mogłyby sprzyjać zatrzymaniu młodych ludzi w Mieście?
1. ........................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................
5. ........................................................................................................................................
Warunki mieszkaniowe i usługi komunalne
Jak ocenia Pan/Pani warunki mieszkaniowe i świadczone usługi komunalne w Mieście Puławy?
Bardzo
Nie mam
Dobrze
Średnio
Słabo
Źle
Ocena
dobrze
zdania
Pytanie
5
4
3
2
1
dostępność mieszkań na
rynku pierwotnym –
sprzedaż nowych
mieszkań (ceny i podaż
mieszkań)
dostępność mieszkań na
rynku wtórnym (ceny i
podaż mieszkań)
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Ocena
Pytanie

Bardzo
dobrze
5

Dobrze

Średnio

Słabo

Źle

4

3

2

1

Nie mam
zdania
-

dostępność mieszkań na
wynajem (ceny i podaż
mieszkań)
system zbiórki odpadów
komunalnych, w tym:
częstotliwość odbioru
stopień segregacji
odpadów
dostęp do punktów
zbierania
przeterminowanych
leków i zużytych baterii
inne uwagi (proszę
wskazać jakie)

Infrastruktura drogowa i transport publiczny
Jak ocenia Pan/Pani jakość podróżowania po Mieście Puławy?
Bardzo
Dobrze
Średnio
Ocena
dobrze
Pytanie
5
4
3
stan dróg i chodników
dostępność komunikacji
publicznej (wystarczająca
liczba połączeń,
dogodność połączeń)
stan techniczny
autobusów (w tym także
występowanie
udogodnień dla
pasażerów w postaci,
zapowiedzi głosowej
przystanków,
wyświetlanej nazwy
przystanku, dostępu do
Wi-Fi, klimatyzacji itp.)
infrastruktura
przystankowa (stan
techniczny, odpowiednia
liczba i lokalizacja
przystanków,
wyposażenie w tablice
elektroniczne, ławeczki,
wiaty, itp.)
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Źle

2

1

Nie mam
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-
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Ocena
Pytanie

Bardzo
dobrze
5

Dobrze

Średnio

Słabo

Źle

4

3

2

1

Nie mam
zdania
-

inne uwagi (proszę
wskazać jakie)

Środowisko, przestrzeń i tereny rekreacyjne
Jak ocenia Pan/Pani stan środowiska naturalnego oraz estetykę przestrzenną Miasta Puławy?
Bardzo
Nie mam
Dobrze
Średnio
Słabo
Źle
Ocena
dobrze
zdania
Pytanie
5
4
3
2
1
stan środowiska
naturalnego Miasta
jakość zieleni miejskiej
czystość i porządek w
Mieście
czystość otoczenia
(przestrzeni publicznych)
dostępność i jakość
wielofunkcyjnych
terenów rekreacyjnych
(parki, tereny do
spacerów, itp.)
dostępność placów
zabaw
estetyka przestrzeni
miejskiej (m.in. reklamy,
graffiti)
inne uwagi (proszę
wskazać jakie)

Pomoc społeczna
Jak ocenia Pan/Pani świadczone usługi z zakresu pomocy społecznej w Mieście Puławy?
Bardzo
Dobrze
Średnio
Słabo
Źle
Ocena
dobrze
Pytanie
5
4
3
2
1
dostęp do instytucji
wsparcia społecznego
(np. ośrodek pomocy
społecznej, domy pomocy
społecznej, itp.)
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Ocena
Pytanie

Bardzo
dobrze
5

Dobrze

Średnio

Słabo

Źle

4

3

2

1

Nie mam
zdania
-

jakość świadczonych
usług w ww. instytucjach
dostęp do mieszkań
chronionych
inne uwagi (proszę
wskazać jakie)

Kultura i sport
Czy w ostatnich latach korzystał/a Pan/Pani z oferty publicznych instytucji kultury (np. POK Dom
Chemika, domy kultury, Biblioteka Miejska, itp.)?
Tak, często
Sporadycznie
Nie, nie interesowałem/am się tym;
Nie, oferta tych placówek jest dla mnie nieatrakcyjna
Jeśli korzystał/a Pan/Pani z oferty tych placówek, jak ocenia Pan/Pani:
Bardzo
Nie mam
Dobrze
Średnio
Słabo
Źle
Ocena
dobrze
zdania
Pytanie
5
4
3
2
1
atrakcyjność oferty
kulturalnej tych placówek
dostępność (możliwość
udziału, liczba miejsc,
przystępność miejsca i
terminu)
stan techniczny i stan
wyposażenia miejskich
instytucji kultury
inne uwagi (proszę
wskazać jakie)
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Prosimy o ocenę całości oferty kulturalnej na terenie Puław (nie tylko instytucji publicznych).
Prosimy nie oceniać oferty kulturalnej Puław w porównaniu do wielkich ośrodków miejskich.
Bardzo
Nie mam
Dobrze
Średnio
Słabo
Źle
Ocena
dobrze
zdania
Pytanie
5
4
3
2
1
jakość oferty kulturalnej
na terenie miasta
(organizowanych imprez i
wydarzeń kulturalnych)
różnorodność dostępnych
wydarzeń kulturalnych
(koncerty, festyny,
przedstawienia teatralne,
itp.)
dostęp do informacji na
temat oferty kulturalnej
na terenie miasta (czy jest
wystarczający?)
Jak ocenia Pan/Pani:
Bardzo
Nie mam
Dobrze
Średnio
Słabo
Źle
Ocena
dobrze
zdania
Pytanie
5
4
3
2
1
jakość obiektów
sportowych na terenie
Miasta (boiska, baseny,
hale sportowe)
dostępność (lokalizacja,
czas otwarcia,
pojemność) obiektów
sportowych
udostępnianych
mieszkańcom (baseny,
boiska otwarte typu Orlik,
korty, itp.)
różnorodność oferty
uprawiania sportu
(możliwość uprawiania
różnorodnych dyscyplin)
dostępność ścieżek
rowerowych
jakość i atrakcyjność
ścieżek rowerowych
inne uwagi (proszę
wskazać jakie)

Funkcjonowanie Urzędu Miasta i innych jednostek organizacyjnych
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Czy ma Pana/Pani jakiekolwiek doświadczenia z Urzędem Miasta (pracownik, interesant)?
Tak, jestem pracownikiem UM
Tak, w ciągu ostatnich dwóch lat załatwiałem sprawę w UM
Nie
Jak ocenia Pan/Pani:
Bardzo
Nie mam
Dobrze
Średnio
Słabo
Źle
Ocena
dobrze
zdania
Pytanie
5
4
3
2
1
jakość obsługi w Urzędzie
Miasta, w tym
kompetencje
pracowników
jakość obsługi w innych
miejskich jednostkach
organizacyjnych (np. Straż
Miejska, MPWiK, MZK,
itp.)
szybkość załatwiania
spraw
możliwość załatwienia
spraw za pośrednictwem
Internetu
inne uwagi (proszę
wskazać jakie)
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Turystyka i lokalny rynek pracy
Lokalny rynek pracy
Jak ocenia Pan/Pani warunki panujące na lokalnym rynku pracy?
Bardzo
Dobrze
Średnio
Ocena
dobrze
Pytanie
5
4
3
miejsca pracy dla osób
młodych (absolwentów
szkół) – czy jest ich
wystarczająca ilość?
możliwości podjęcia
zatrudnienia przez osoby
powyżej 50. roku życia
możliwości zmiany
stanowiska/pracodawcy
możliwości podnoszenia
kwalifikacji
jakość stosunków pracy
(rodzaj umowy,
wynagrodzenie, legalność)
inne uwagi (proszę
wskazać jakie)

Słabo

Źle

2

1

Nie mam
zdania
-

Turystyka
Czy uważa Pan/Pani, że Puławy postrzegane w Polsce jako miejscowość atrakcyjna turystycznie?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Nie mam zdania
Czy Pana/Pani zdaniem Miasto Puławy powinno zabiegać o przyjeżdżanie do Puław możliwie
największej liczby turystów?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Nie mam zdania
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Jak ocenia Pan/Pani elementy składające się na atrakcyjność turystyczną Miasta Puławy?
Bardzo
Dobrze
Średnio
Słabo
Źle
Ocena
dobrze
Pytanie
5
4
3
2
1
rodzaj i stan miejskich
zabytków
dostępność innych niż
zabytki atrakcji
turystycznych (szlaki
turystyczne, Wisła,
infrastruktura sportowa)
dostępność i jakość
infrastruktury
okołoturystycznej (miejsca
noclegowe, baza
gastronomiczna)
organizowane w mieście
imprezy kulturalne
atrakcyjność przyrodniczokrajobrazowa Miasta
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Mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia
rozwoju Miasta Puławy
Mocne strony
Proszę wskazać, które z poniższych czynników uznałby/uznałaby Pan/Pani za mocne strony Miasta
Puławy. (Proszę wskazać maksymalnie 5 odpowiedzi)
Znaczna ilość uzbrojonych terenów dostępnych dla potencjalnych inwestorów, w tym Puławski
Park Naukowo-Technologiczny
Wysoki poziom atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Puławy jako jednego z głównych ośrodków
regionu
Liczący się w skali kraju i świata zakład przemysłu chemicznego – Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. – który stanowi o potencjale przemysłowym Puław, stwarza warunki rozwoju dla
mniejszych firm oraz jest marką jednoznacznie kojarzoną z Puławami w kraju i na świecie
Rozwinięta infrastruktura komunalna, będąca gwarancją dostępności i wymaganego standardu
usług komunalnych
Dobra komunikacja z krajem w zakresie transportu drogowego
Rozbudowany układ komunikacyjny Miasta
Potencjał intelektualny i infrastrukturalny istniejących ośrodków naukowych, który stanowi cenną
możliwość podjęcia współpracy dla puławskich przedsiębiorców
Nadwiślańskie położenie, stanowiące istotny walor przyrodniczo-krajobrazowy oraz istotnie
wpływające na rozwój turystyki w Puławach
Dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna i sportowo-rekreacyjna
Liczne zabytki, znajdujące się na terenie Miasta, w tym Zespół Parkowo-Pałacowy Czartoryskich
Rozwinięta sieć ścieżek rowerowych i szlaków pieszych
Dostępność wysokiej jakości usług kulturalnych
Odbywające się liczne imprezy kulturalne o charakterze co najmniej regionalnym
Dobrze rozwinięta infrastruktura społeczna Miasta (komunikacja, media, edukacja, opieka
przedszkolna i żłobki, dostępność placówek kulturalnych, opieki zdrowotnej, ośrodków wsparcia)
Infrastruktura miejska dostosowana do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych
inne (proszę wskazać jakie) ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Słabe strony
Proszę wskazać, które z poniższych czynników uznałby/uznałaby Pan/Pani za słabe strony Miasta
Puławy. (Proszę wskazać maksymalnie 5 odpowiedzi)
Zły stan lokalnej infrastruktury drogowej, w tym starej przeprawy mostowej
Niedostatecznie rozwinięty sektor małych i średnich przedsiębiorstw
Brak systemowych rozwiązań wspierających budownictwo socjalne
Brak skutecznych systemowych rozwiązań problemów służby zdrowia
Nieskuteczność centralnych systemów rozwoju przedsiębiorczości
Brak systemu informacji i promocji turystycznej
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Zły stan techniczny puławskich zabytków
Niedostateczne powiązanie oferty edukacyjnej z lokalnym rynkiem pracy
Niedostateczny poziom współpracy szkół z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu
Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców
Wysoki poziom bezrobocia
Niskie poczucie przywiązania do Puław i lokalnego rynku pracy osób młodych
Nierentowność i postępująca degradacja techniczna niektórych szkół
Niedostatki w zakresie infrastruktury sportowej w placówkach edukacyjnych
Brak dostatecznego zaplecza technicznego szkół do budowania trwałego zainteresowania nauką
Niski poziom życia osób starszych
Brak domu pomocy społecznej lub alternatywnych form opieki całodobowej
Niekorzystne procesy demograficzne: starzenie się społeczeństwa i wzrost udziału osób w wieku
poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców
Brak budownictwa socjalnego
inne (proszę wskazać jakie) ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Szanse
Proszę wskazać, które z poniższych czynników mogą stanowić szanse rozwoju Miasta Puławy. (Proszę
wskazać maksymalnie 5 odpowiedzi)
Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta poprzez rozbudowę drogi krajowej S17 i S12 oraz
ukończenie budowy obwodnicy Puław
Poprawa standardów jakości dróg lokalnych (gminnych i powiatowych)
Rozwój turystyki i wzrost atrakcyjności turystycznej Puław
Możliwość międzynarodowej współpracy w zakresie rozwoju turystyki
Rosnąca popularność turystyki rzecznej
Możliwość pozyskania środków na rozwój obszarów miejskich
Wzrost popularności Polski Wschodniej jako miejsca wakacyjnego wypoczynku
Zyskująca na sile marka Województwa Lubelskiego
Realizacja znaczących inwestycji rozwojowych w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Miasta Puławy poprzez ograniczenie
składowania odpadów oraz odzysk zawartej w nich energii. Budowa instalacji termicznego
przekształcania odpadów komunalnych z wytwarzaniem ciepła dla miejskiej sieci ciepłowniczej.
inne (proszę wskazać jakie) ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Zagrożenia
Proszę wskazać, które z poniższych czynników mogą stanowić zagrożenie dla rozwoju Miasta Puławy.
(Proszę wskazać maksymalnie 5 odpowiedzi)
Problemy demograficzne: spadek liczby ludności spowodowany ujemnym saldem migracji i
pogłębiającym się ujemnym przyrostem naturalnym
Niska atrakcyjność inwestycyjna regionu lubelskiego
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Zamknięcie bądź okresowe wstrzymanie ruchu na starej przeprawie mostowej – Moście im.
Ignacego Mościckiego – co okresowo przyczyni się do pogorszenia dostępności komunikacyjnej
Miasta
Bliskie położenie innych, atrakcyjniejszych ośrodków turystycznych, jak np. Nałęczów, czy
Kazimierz Dolny
Pogarszający się stan żeglowności Wisły
Zagrożenie powodziowe
Odpływ młodych ludzi do innych miast oraz ośrodków akademickich
Utrudniony dostęp do niektórych obiektów użyteczności publicznej dla osób z ograniczeniami
ruchowymi
inne (proszę wskazać jakie) ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

B. Ankieta dla przedsiębiorców
Metryczka
Rodzaj głównej prowadzonej/planowanej działalności
usługowa

produkcyjna

inna (proszę podać
jaka, np. produkcyjnousługowa

handlowa

Wielkość przedsiębiorstwa
(zatrudnienie)
Dotyczy obecnych przedsiębiorców
mikro
(0-9 osób)

małe
(10-49)

średnie
(50-249)

duże
(250 i więcej)

nie dotyczy

Okres prowadzenia działalności
do 2 lat

2-5 lat

6-10 lat

11-20 lat

21 lat i więcej

działalność
planowana

Jak ocenia Pan/Pani możliwości rozwoju swojego przedsiębiorstwa na terenie Puław?
Bardzo dobrze, widzę duże perspektywy rozwoju mojej firmy
Raczej dobrze,
Średnio,
Raczej źle,
Bardzo źle,
Bardzo źle, rozważam możliwość przeniesienia działalności w inne miejsce bądź jej likwidację.
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Czy zamierza Pan/Pani zatrudnić pracowników do swojej firmy?
Tak, przeprowadzam/przygotowuję się do przeprowadzenia rekrutacji na wakujące stanowisko/a
Tak, ale napotykam problem z dostępnością odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej.
Kwalifikacje dostępnych na rynku zasobów kadrowych nie odpowiadają moim potrzebom/
oczekiwaniom.
Nie, nie mam takiej potrzeby
Jak ocenia Pan/Pani możliwości rozwoju przedsiębiorczości w Mieście Puławy?
Ocena
Pytanie

Bardzo
dobrze
5

Dobrze

Średnio

Słabo

Źle

4

3

2

1

dostęp do miejsc na
prowadzenie działalności
gospodarczej (czy jest ich
wystarczająca ilość? jaka
jest ich lokalizacja?)
możliwości pozyskania
wsparcia finansowego na
rozpoczęcie i/lub rozwój
działalności
możliwość lokowania
inwestycji na terenie
Puławskiego Parku
NaukowoTechnologicznego
dostęp do instytucji
otoczenia biznesu
dostępność
wykwalifikowanych
pracowników
różnorodność kwalifikacji
pracowników
dostępność specjalistów
inne uwagi (proszę
wskazać jakie)
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Co Pana/Pani zdaniem ogranicza możliwości rozwoju przedsiębiorczości?
Proszę wskazać, czy dany czynnik występuje oraz jaki ma wpływ na ograniczanie rozwoju
przedsiębiorczości w Puławach. Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
Ograniczenia

Kluczowe

Duże

Średnie

Niewielkie

Żadne

5

4

3

2

1

Nie mam
zdania
-

brak środków na
rozpoczęcie
działalności
brak miejsc do
prowadzenia
działalności
brak
wykwalifikowanej,
doświadczonej kadry
pracowniczej
niedostateczny
system zachęt ze
strony władz Miasta
dla nowych
inwestorów
(niewielkie ulgi dla
rozpoczynających
działalność lub ich
brak)
słabo rozwinięte
powiązania
komunikacyjne
wysokie koszty
zatrudnienia
inne (proszę wskazać
jakie)

C. Ankieta dla maturzystów
Jak ocenia Pan/Pani poziom wyposażenia puławskich szkół w sprzęt komputerowy, pomoce
dydaktyczne i naukowe?
Bardzo dobrze
Dobrze
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Średnio
Źle
Bardzo źle
Czy uczęszcza Pan/Pani bądź kiedykolwiek brał/a Pan/Pani udział w dodatkowych zajęciach
pozalekcyjnych? Jeżeli tak, proszę wskazać jakie to są/były zajęcia.
Tak, (jakie? …………………………………………………………………………………………………………………………)
Nie, nigdy nie miałem/am na to czasu
Nie, oferta dodatkowa była/jest dla mnie nieatrakcyjna
Jeżeli brał/a Pan/Pani udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, proszę ocenić czy jakość tej
dodatkowej oferty edukacyjnej jest/była dla Pana/Pani satysfakcjonująca. Czy zajęcia spełniły
Pana/Pani oczekiwania?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Czy poleciłby/poleciłaby Pan/Pani Puławy jako miejsce nauki na poziomie ponadgimnzajalnym?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Jak ocenia Pan/Pani swoje szanse na rynku pracy po ukończeniu edukacji w Puławach?
Proszę zaznaczyć stwierdzenie, które w największym stopniu odpowiada Pana/Pani opinii.
Mam duże szanse na znalezienie pracy zgodnej z moim wykształceniem w Puławach. Profil
mojego wykształcenia odpowiada zapotrzebowaniu na rynku lokalnym.
Mam duże szanse na znalezienie pracy zgodnej z moim wykształceniem, ale poza Miastem.
Lokalny rynek pracy jest przesycony/ nie ma zapotrzebowania na specjalistów w mojej dziedzinie.
Mam raczej niewielkie szanse na znalezienie pracy zgodnej z moim wykształceniem zarówno w
Mieście, jak i poza nim, dlatego podejmę dalszą naukę na studiach wyższych/w studium policealnym.
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Czy wiąże Pan/Pani swoją przyszłość z Miastem Puławy?
Tak, zamierzam tu studiować,
Tak, zamierzam tu powrócić po ukończeniu studiów,
Tak, zamierzam tu pozostać i pracować lub założyć własną działalność gospodarczą,
Nie, zamierzam studiować w innym mieście i w nim pozostać,
Nie, zamierzam wyjechać z Puław do innego miasta, gdzie podejmę pracę lub założę własną
działalność gospodarczą,
Nie wiem
Dlaczego tak/nie?
Jeżeli wybrał/a Pan/Pani odpowiedź „Nie wiem” proszę wskazać co skłoniłoby Pana/Panią do
pozostania w Mieście/powrotu do niego?
1. ........................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................
5. ........................................................................................................................................
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2. Załącznik 2 – Cele i zadania strategiczne

I. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU
ROZWOJOWEGO MIASTA

III. UTRZYMANIE WYSOKIEJ
JAKOŚCI ŻYCIA NA TERENIE PUŁAW

I.1. Kształtowanie przestrzeni Miasta służące
wszechstronnemu rozwojowi
I.1.1. Kontynuacja działań na rzecz racjonalnego
kształtowania przestrzeni Miasta
I.1.2. Funkcjonalne wykorzystanie terenów centrum
Miasta
I.1.3. Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji

I.2. Poprawa dostępności komunikacyjnej
I.2.1. Ukończenie budowy północnej obwodnicy
Miasta w ciągu drogi ekspresowej S12
I.2.2. Rozwój sieci drogowej w południowej części
Puław
I.2.3. Optymalizacja wewnętrznego układu
drogowego
I.2.4. Integracja systemów komunikacji publicznej
I.2.5. Rozwój społeczeństwa informacyjnego

I.3. Ochrona środowiska
I.3.1. Kontynuowanie działań na rzecz rozwoju
systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta wraz z
integracją gminnych systemów w ramach
„Aglomeracji Puławskiej”
I.3.2. Rozwój zintegrowanego systemu gospodarki
odpadami
I.3.3. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej
I.3.4. Edukacja ekologiczna
I.3.5. Współpraca samorządu Miasta Puławy z
partnerami społecznymi, w tym z Grupą Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A.

III.1. Podnoszenie jakości oferty edukacyjnej
w Mieście Puławy

II. ROZWÓJ I DYWERSYFIKACJA

III.1.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej

LOKALNEJ GOSPODARKI

III.1.2. Wspieranie współpracy szkół ze środowiskiem
przedsiębiorców

II.1. Rozwój przedsiębiorczości i promocja
zatrudnienia
II.1.1. Rozwój współpracy samorządu Miasta Puławy
ze środowiskiem przedsiębiorców
II.1.2. Wspieranie lokalnych instytucji otoczenia
biznesu i rozwijanie instrumentów wspierania
przedsiębiorców
II.1.3. Wykorzystanie walorów terenów
przemysłowych zlokalizowanych w Puławach
II.1.4. Promocja zatrudnienia, odpowiedzialne
kształtowanie rynku pracy przez partnerów
publicznych i prywatnych

II.2. Pozyskiwanie inwestycji
II.2.1. Pozyskanie i przygotowanie terenów pod
kluczowe inwestycje przemysłowe, handlowe,
rekreacyjno-sportowe i turystyczne
II.2.2. Marketing gospodarczy

II.3. Rozwój innowacyjności

III.2.1. Modernizacja obiektów instytucji kultury
III.2.2. Wspieranie form upowszechniania kultury oraz
działalności twórców

III.3. Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego
III.3.1. Współdziałanie z instytucjami
odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia
III.3.2. Profilaktyka zdrowotna i edukacja na rzecz
zdrowia
III.3.3. Przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom
społecznym
III.3.4. Realizacja zadań z zakresu budownictwa
socjalnego
III.3.5. Prowadzenie i tworzenie instytucji wsparcia
społecznego
III.3.6. Promocja kultury fizycznej i sportu

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

III.3.7. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

II.4. Rozwój turystyki i rekreacji
II.4.1. Rozwój współpracy z ościennymi gminami oraz
organizacjami regionalnymi w zakresie promocji
turystyki

I.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego

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

I.4.2. Kontynuacja rewaloryzacji obiektów
zabytkowych w zgodzie z Gminnym Programem
Opieki nad zabytkami dla Miasta Puławy

III.2. Rozwój kultury

II.3.1. Wspieranie współpracy środowiska nauki i
środowiska gospodarczego

I.3.6. Ochrona przyrody i kształtowanie krajobrazu

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

III.1.3. Podnoszenie jakości kształcenia i wychowania

II.4.3. Promocja oferty turystycznej Miasta Puławy
II.4.4. Utrzymanie i modernizacja istniejącej
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz dalszy
rozwój oferty sportowo-rekreacyjnej

III.4. Poprawa oferty i jakości usług
komunalnych
III.4.1. Przygotowanie terenów pod budownictwo
mieszkaniowe
III.4.2. Zapewnienie Miastu bezpieczeństwa
energetycznego
III.4.3. Rozwój systemu zbiorowego zaopatrzenia
Miasta w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków

III.5. Poprawa bezpieczeństwa publicznego
III.5.1. Wspieranie działalności służb mundurowych
III.5.2. Prowadzenie działań w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego

I.5. Rozwój powiązań zewnętrznych i
promocja Miasta
I.5.1. Promocja wizerunku Puław
I.5.2. Rozwój współpracy międzygminnej i
zagranicznej Miasta Puławy

218

Załącznik 3. do Strategii Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.

3. Załącznik 3 – Przykładowe wskaźniki monitoringowe
Nr

Cel/zadanie

I.

Cel strategiczny

I.1.

Cel pośredni

I.1.1.

I.1.2.

Jednostka
miary

Źródło

Powierzchnia obszarów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

ha

UM

Procent powierzchni miasta objętej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

%

UM

wsk. opisowy

UM

wsk. opisowy

UM

Powierzchnia obszarów rewitalizowanych

ha

UM

Procent powierzchni miasta objętej programami rewitalizacji

%

UM

wsk. opisowy

UM, GDDKiA

Długość wybudowanych dróg

km

UM, ZDW, ZDP

Długość zmodernizowanych dróg

km

UM, ZDW, ZDP

Nazwa
Wzmocnienie potencjału rozwojowego Miasta
Kształtowanie przestrzeni Miasta służące wszechstronnemu rozwojowi

Zadanie strategiczne Kontynuacja działań na rzecz racjonalnego kształtowania przestrzeni Miasta

Zadanie strategiczne Funkcjonalne wykorzystanie terenów centrum Miasta
Opracowanie koncepcji wykorzystania terenów ulic Centralnej i Piłsudskiego

I.1.3.

Zadanie strategiczne Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji

I.2.
I.2.1.

Cel pośredni

Poprawa dostępności komunikacyjnej

Zadanie strategiczne Ukończenie budowy północnej obwodnicy Miasta w ciągu drogi ekspresowej S12
Ukończenie budowy północnej obwodnicy Miasta w ciągu drogi ekspresowej S12

I.2.2.

Zadanie strategiczne Rozwój sieci drogowej w południowej części Puław
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Nr
I.2.3.

I.2.4.

I.2.5.

Jednostka
miary

Źródło

Długość wybudowanych dróg gminnych

km

UM

Długość zmodernizowanych dróg gminnych

km

UM

Długość zmodernizowanych dróg na terenie Puław

km

UM, ZDW, ZDP

Długość wybudowanych dróg na terenie Puław

km

UM, ZDW, ZDP

Liczba wybudowanych miejsc parkingowych

szt.

UM

Długość wybudowanych dróg rowerowych

km

UM

Liczba wybudowanych elementów infrastruktury towarzyszącej dla rowerzystów

szt.

UM

Długość tras publicznego transportu zbiorowego

km

MZK

Liczba wybudowanych przystanków publicznego transportu zbiorowego

szt.

MZK

Liczba połączeń realizowanych w ramach publicznego transportu zbiorowego

szt.

MZK

Długość wybudowanych kanałów technologicznych

km

UM

Długość zmodernizowanych kanałów technologicznych

km

UM

Długość sieci Internetu szerokopasmowego

km

UM

Cel/zadanie

Nazwa

Zadanie strategiczne Optymalizacja wewnętrznego układu drogowego

Zadanie strategiczne Integracja systemów komunikacji publicznej

Zadanie strategiczne Rozwój społeczeństwa informacyjnego
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Nr

Cel/zadanie

I.3.

Cel pośredni

I.3.1.

I.3.2.

Nazwa

Źródło

Ochrona środowiska
Kontynuowanie działań na rzecz rozwoju systemu gospodarki wodno-ściekowej wraz z integracją gminnych systemów w ramach "Aglomeracji
Zadanie strategiczne
Puławskiej"
Połączenia wodociągowe prowadzące do budynków mieszkalnych w "Aglomeracji Puławskiej"

szt.

MPWiK

Połączenia kanalizacyjne prowadzące do budynków mieszkalnych w "Aglomeracji Puławskiej"

szt.

MPWiK

Długość sieci wodociągowej w "Aglomeracji Puławskiej"

km

MPWiK

Długość sieci kanalizacyjnej w "Aglomeracji Puławskiej"

km

MPWiK

Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej w "Aglomeracji Puławskiej"

%

MPWiK

Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w "Aglomeracji Puławskiej"

%

MPWiK

Budowa spalarni odpadów

wsk. opisowy

ZUK

Modernizacja instalacji przetwarzania odpadów

wsk. opisowy

ZUK

szt.

UM

%

ZUK

wsk. opisowy

UM

MWh

ZE

GJ

OPEC

tys. m3

PGNiG

%

ZE

Zadanie strategiczne Rozwój zintegrowanego systemu gospodarki odpadami

Liczba przeprowadzonych wśród mieszkańców akcji edukacyjnych w zakresie zagospodarowania odpadów
Procent odzysku surowców wtórnych
I.3.3.

Jednostka
miary

Zadanie strategiczne Rozwój gospodarki niskoemisyjnej
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
Zużycie energii elektrycznej
Zużycie energii cieplnej
Zużycie gazu
Udział produkcji energii z odnawialnych źródeł
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Nr
I.3.4.

Jednostka
miary

Źródło

Liczba kampanii w zakresie edukacji ekologicznej

szt.

UM

Nakłady na edukację ekologiczną

PLN

UM

PLN/os.

UM

Cel/zadanie

Nazwa

Zadanie strategiczne Edukacja ekologiczna

Nakłady na edukację ekologiczną na mieszkańca
I.3.5.

Zadanie strategiczne Współpraca samorządu Miasta Puławy z partnerami społecznymi, w tym z Grupą Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Liczba inicjatyw Miasta Puławy podejmowanych z partnerami społecznymi w zakresie ochrony środowiska

I.3.6.

szt.

UM

Liczba odnowionych parków, skwerów, zieleńców

szt.

UM

Liczba nowych parków, skwerów, zieleńców

szt.

UM

Liczba pomników przyrody

szt.

UM

Powierzchnia obszarów prawnie chronionych

ha

UM

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

szt.

Zadanie strategiczne Ochrona przyrody i kształtowanie krajobrazu

Stan rzeki Wisły w punkcie pomiarowo-kontrolnym Wisła – Gołąb
I.4.
I.4.1.

Cel pośredni

dobry/zły

„Raport o stanie
środowiska” –
WIOŚ
„Ocena stanu
wód” – WIOŚ

Ochrona dziedzictwa kulturowego

Zadanie strategiczne Wsparcie rewaloryzacji zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego i udostępniania go na potrzeby ruchu turystycznego i mieszkańców
Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego

wsk. opisowy

IUNG

Nakłady na rewaloryzację zespołu pałacowo-parkowego

PLN

IUNG

Liczba zwiedzających zespół pałacowo-parkowy

os.

IUNG
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Nr
I.4.2.

I.5.
I.5.1.

I.5.2.

Jednostka
miary
Zadanie strategiczne Kontynuacja rewaloryzacji obiektów zabytkowych w zgodzie z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puławy
Liczba zrewaloryzowanych zabytków ujętych w Gminnym Programie Opieki Nad Zabytkami dla Miasta
szt.
Puławy
Nakłady poniesione na rewaloryzację zabytków ujętych w Gminnym Programie Opieki Nad Zabytkami dla
PLN
Miasta Puławy
Cel pośredni
Rozwój powiązań zewnętrznych i promocja Miasta
Cel/zadanie

Źródło

UM
UM

Zadanie strategiczne Promocja wizerunku Puław
Liczba działań promujących Puławy skierowanych do turystów

szt.

UM

Liczba działań promujących Puławy skierowanych do przedsiębiorców

szt.

UM

Postrzeganie Miasta Puławy przez mieszkańców

wsk. opisowy

ankiety

Postrzeganie Miasta Puławy przez przedsiębiorców

wsk. opisowy

ankiety

Postrzeganie Miasta Puławy przez turystów

wsk. opisowy

ankiety

Liczba inicjatyw podejmowanych z innymi samorządami

szt.

UM

Liczba inicjatyw realizowanych w ramach MOF

szt.

UM

Liczba inicjatyw realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi

szt.

UM

szt.

UM

szt.

UM

wsk. opisowy

UM

Zadanie strategiczne Rozwój współpracy międzygminnej i zagranicznej Miasta Puławy

II.

Cel strategiczny

II.1.

Cel pośredni

II.1.1.

Nazwa

Rozwój i dywersyfikacja lokalnej gospodarki
Rozwój przedsiębiorczości i promocja zatrudnienia

Zadanie strategiczne Rozwój współpracy samorządu Miasta Puławy ze środowiskiem przedsiębiorców
Liczba inicjatyw samorządu ze środowiskiem przedsiębiorców mających na celu poprawę warunków dla
rozwoju przedsiębiorczości
Liczba spotkań samorządu z przedstawicielami środowiska przedsiębiorców
Powołanie Puławskiego Sejmiku Gospodarczego
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Nr
II.1.2.

II.1.3.

Jednostka
miary

Źródło

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

szt.

PPN-T

Liczba podmiotów inkubowanych w PPN-T

szt.

PPN-T

szt.

UM

szt.

UM

Liczba bezrobotnych

os.

GUS, PUP

Liczba bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż 1 rok

os.

PUP

Liczba bezrobotnych w wieku powyżej 50. roku życia

os.

PUP

Udział bezrobotnych w grupie osób w wieku produkcyjnym

%

GUS, PUP

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

%

PUP

Udział bezrobotnych w wieku powyżej 50. roku życia w ogóle bezrobotnych

%

PUP

Liczba nowych programów aktywizacji zawodowej

szt.

UM, PUP

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

szt.

UM

Cel/zadanie

Nazwa

Zadanie strategiczne Wspieranie lokalnych instytucji otoczenia biznesu i rozwijanie instrumentów wspierania przedsiębiorców

Liczba inicjatyw realizowanych z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działania związane ze
wsparciem dla przedsiębiorstw
Zadanie strategiczne Wykorzystanie walorów terenów przemysłowych zlokalizowanych w Puławach
Liczba nowych inwestycji zlokalizowanych na terenach przemysłowych w Puławach

II.1.4.

Zadanie strategiczne Promocja zatrudnienia, odpowiedzialne kształtowanie rynku pracy przez partnerów publicznych i prywatnych
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Nr

Cel/zadanie

II.2.

Cel pośredni

II.2.1.

II.2.2.

Jednostka
miary

Nazwa
Pozyskiwanie inwestycji

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

ha

UM

Powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych

ha

UM

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

%

UM

Liczba nowych inwestycji ulokowanych na miejskich terenach inwestycyjnych

szt.

UM

Liczba nowych inwestycji ulokowanych w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej

szt.

ZA

szt.

UM

wsk. opisowy

UM

Liczba nowych przedsiębiorstw ulokowanych na terenie PPN-T

szt.

PPN-T

Liczba nowych jednostek naukowo-badawczych na terenie PPN-T

szt.

PPN-T

Zadanie strategiczne Marketing gospodarczy
Liczba targów i imprez wystawienniczych, podczas których promowano inwestowanie na terenie Puław
Utworzenie portalu gospodarczego

II.3.
II.3.1.

Cel pośredni

Rozwój innowacyjności

Zadanie strategiczne Wspieranie współpracy środowiska nauki i środowiska gospodarczego
Liczba przedsięwzięć podejmowanych w PPN-T w ramach współpracy środowiska nauki z przedsiębiorcami

II.3.2.

Źródło

Zadanie strategiczne Wykorzystanie możliwości Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego dla rozwoju gospodarczego Puław
Liczba inicjatyw promocyjnych służących rozpropagowaniu potencjału PPN-T wśród lokalnych
przedsiębiorców
Liczba nowych przedsięwzięć realizowanych na terenie PPN-T w branżach kluczowych dla lokalnej
gospodarki
Liczba inicjatyw w zakresie rozwoju współpracy PPN-T i działających na jego terenie przedsiębiorstw z
placówkami edukacyjnymi
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Nr

Cel/zadanie

II.4.

Cel pośredni

II.4.1.

Jednostka
miary

Źródło

szt.

UM

szt.

UM

Użeglownienie rzeki Wisły

wsk. opisowy

RZGW, UM

Zagospodarowanie Łachy Wiślanej

wsk. opisowy

UM

Liczba nowych obiektów rekreacyjnych nad Wisłą

szt.

UM

Liczba korzystających z Mariny w Puławach

os.

MOSiR

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

szt.

UM

Liczba artykułów w publikacjach poświęconych promocji oferty turystycznej Puław

szt.

UM

Nazwa
Rozwój turystyki i rekreacji

Zadanie strategiczne 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
Liczba ponadgminnych produktów turystycznych

II.4.2.

II.4.3.

II.4.4.

Zadanie strategiczne Rozwój działań służących otwieraniu Puław na Wisłę wraz z jej użeglownieniem

Zadanie strategiczne Promocja oferty turystycznej Miasta Puławy

Zadanie strategiczne Utrzymanie i modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz dalszy rozwój oferty sportowo-rekreacyjnej
Liczba rozbudowanych i zmodernizowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych

szt.

UM

Liczba nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych

szt.

UM
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Nr

Cel/zadanie

III.

Cel strategiczny

III.1.

Cel pośredni

Jednostka
miary

Źródło

Liczba zmodernizowanych obiektów oświatowych

szt.

UM

Liczba doposażonych obiektów oświatowych

szt.

UM

Liczba wykorzystywanych na cele edukacyjne obiektów pozaszkolnych

szt.

UM

Liczba uczniów korzystających z zaplecza Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego

os.

UM

Liczba spotkań przedstawicieli środowiska przedsiębiorców z organami zarządzającymi szkół

szt.

UM

Liczba programów stypendialnych organizowanych przez puławskich przedsiębiorców dla uczniów
miejscowych szkół

szt.

UM

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

szt.

UM

Liczba uczniów korzystających z programów stypendialnych

os.

UM

Liczba uczniów korzystających z programów praktyk i staży u puławskich przedsiębiorców

os.

UM

wsk. opisowy

UM

Liczba programów edukacyjnych, np. przedsiębiorczości, językowych, itp.

szt.

UM

Liczba zajęć pozalekcyjnych

szt.

UM

Liczba uczniów biorących udział w olimpiadach przedmiotowych

os.

UM

Liczba laureatów olimpiad przedmiotowych

os.

UM

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

III.1.1. Zadanie strategiczne Rozwój infrastruktury edukacyjnej

III.1.2. Zadanie strategiczne Wspieranie współpracy szkół ze środowiskiem przedsiębiorców

III.1.3. Zadanie strategiczne Podnoszenie jakości kształcenia i wychowania
Poziom kwalifikacji nauczycieli
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Nr

Cel/zadanie

III.2.

Cel pośredni

Jednostka
miary

Źródło

wsk. opisowy

UM

PLN

UM

Liczba imprez organizowanych przez POK "Dom Chemika"

szt.

POK

Liczba imprez kulturalnych organizowanych przez Bibliotekę Miejską

szt.

BM

Liczba uczestników imprez organizowanych przez POK "Dom Chemika"

os.

POK

Liczba uczestników imprez kulturalnych organizowanych przez Bibliotekę Miejską

os.

BM

Nakłady na dofinansowanie działalności kulturalnej organizacji pozarządowych

PLN

UM

szt.

UM

os.

UM

Liczba kampanii w zakresie edukacji zdrowotnej

szt.

UM

Liczba wdrożonych programów z zakresu profilaktyki zdrowia

szt.

UM

Liczba osób objętych programami z zakresu profilaktyki zdrowia

os.

UM

Liczba dzieci objętych programami z zakresu profilaktyki zdrowia

os.

UM

Liczba osób dorosłych objętych programami z zakresu profilaktyki zdrowia

os.

UM

Nazwa
Rozwój kultury

III.2.1. Zadanie strategiczne Modernizacja obiektów instytucji kultury
Modernizacja POK "Dom Chemika" i utworzenie Puławskiego Centrum Kultury
Nakłady na doposażenie Biblioteki Miejskiej
III.2.2. Zadanie strategiczne Wspieranie form upowszechniania kultury oraz działalności twórców

III.3.

Cel pośredni

Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego

III.3.1. Zadanie strategiczne Współdziałanie z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia
Liczba zdrowotnych programów profilaktycznych realizowanych we współpracy z instytucjami
odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia
Liczba osób objętych zdrowotnymi programami profilaktycznymi
III.3.2. Zadanie strategiczne Profilaktyka zdrowotna i edukacja na rzecz zdrowia
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Nr

Jednostka
miary

Źródło

Liczba programów z zakresu profilaktyki uzależnień

szt.

MOPS, MONAR

Liczba osób biorących udział w zajęciach edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień

os.

MOPS, MONAR

Liczba osób objętych terapią uzależnionych od narkotyków

os.

MOPS, MONAR

Liczba osób objętych terapią uzależnionych od alkoholu

os.

MOPS, MONAR

Liczba lokali socjalnych

szt.

UM

Liczba lokatorów lokali socjalnych

os.

UM

Liczba bezdomnych

os.

UM

wsk. opisowy

UM

Liczba instytucji wsparcia społecznego

szt.

MOPS

Liczba osób korzystających z usług instytucji wsparcia społecznego

os.

MOPS

os./1000 os.

MOPS

PLN

MOPS

Liczba wspartych lokalnych organizacji sportowych

szt.

UM

Liczba inwestycji w infrastrukturę sporotwo-rekreacyjną

szt.

UM

Liczba inicjatyw w zakresie promowania zdrowego stylu życia

szt.

UM

Liczba działań promocyjnych w szkołach w zakresie zdrowego stylu życia

szt.

UM

Cel/zadanie

Nazwa

III.3.3. Zadanie strategiczne Przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym

III.3.4. Zadanie strategiczne Realizacja zadań z zakresu budownictwa socjalnego

III.3.5. Zadanie strategiczne Prowadzenie i tworzenie instytucji wsparcia społecznego
Utworzenie Całodziennego Domu Pomocy Społecznej

Liczba osób korzystających z usług instytucji wsparcia społecznego na 1000 mieszkańców
Kwota przyznawanych świadczeń osobom potrzebującym
III.3.6. Zadanie strategiczne Promocja kultury fizycznej i sportu
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Nr

Jednostka
miary

Źródło

szt.

MOPS

os.

MOPS

wsk. opisowy

UM

Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej

km

OPEC

Liczba awarii sieci ciepłowniczej na 1 km sieci

szt.

OPEC

Udział produkcji energii z odnawialnych źródeł

%

ZE

PLN

ZE

Połączenia wodociągowe prowadzące do budynków na terenie miasta

szt.

MPWiK

Połączenia kanalizacyjne prowadzące do budynków na terenie miasta

szt.

MPWiK

Długość sieci wodociągowej na terenie miasta

km

MPWiK

Długość sieci kanalizacyjnej na terenie miasta

km

MPWiK

Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej

%

MPWiK

Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej

%

MPWiK

Cel/zadanie

Nazwa

III.3.7. Zadanie strategiczne Przeciwdziałanie wykluczeniu społęcznemu
Liczba inicjatyw na rzecz wsparcia osób i grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

III.4.

Cel pośredni

Liczba osób korzystających z systemu wsparcia grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym
Poprawa oferty i jakości usług komunalnych

III.4.1. Zadanie strategiczne Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych
III.4.2. Zadanie strategiczne Zapewnienie Miastu bezpieczeństwa energetycznego

Nakłady na modernizację sieci energii elektrycznej
III.4.3. Zadanie strategiczne Rozwój systemu zbiorowego zaopatrzenia Miasta w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków
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Nr

Cel/zadanie

III.5.

Cel pośredni

Jednostka
miary

Źródło

szt.

KPP, SM

wsk. opisowy

ankiety

Liczba zrealizowanych działań w obszarze edukacji mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa publicznego

szt.

UM

Liczba osób biorących udział w programach edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego

os.

UM

wsk. opisowy

UM

szt.

UM

Nazwa
Poprawa bezpieczeństwa publicznego

III.5.1. Zadanie strategiczne Wspieranie działalności służb mundurowych
Liczba wspólnych patroli Policji i Straży Miejskiej
Postrzeganie przez społeczeństwo działalności służb mundurowych
III.5.2. Zadanie strategiczne Prowadzenie działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego

Doskonalenie procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych
Liczba zamontowanych kamer monitoringu
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